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Кожна деталь каркаса має номер, написаний на ній маркером. У таблиці нижче наведені номери, назви й
кількість деталей в каркасах різних розмірів під плівку (пл) і полікарбонат (пк).

№ Назва деталі
Розмір каркаса в метрах, кількість деталей в штуках

5х8 5х10 5х12 5х14 6х8 6х10 6х12 6х14
пл пк пл пк пл пк пл пк пл пк пл пк пл пк пл пк

1 Дуга торцева, верхня частина 2 2 2 2 2 2 2 2
2 Дуга торцева, бічна частина 4 4 4 4 4 4 4 4
3 Дуга внутрішня, верхня частина 3 7 4 9 5 11 6 13 3 7 4 9 5 11 6 13
4 Дуга внутрішня, бічна частина 6 14 8 18 10 22 12 26 6 14 8 18 10 22 12 26
5 Пряма поздовжня деталь 4 4 4 4 4 4 4 4
6 Пряма поздовжня деталь 3 3 3 3 3 3 3 3
7 Пряма поздовжня деталь 13 18 23 28 13 18 23 28
8 Торцева стійка 8 8 8 8 8 8 8 8
9 Низ торця 4 4 4 4 4 4 4 4

10 Горизонтальний підсилювач торця 4 4 4 4 8 8 8 8
- Деталі №11 та №12 відсутні

13 Коса опора торця 8 (4 коротких і 4 довгих)
14 Підсилювач внутрішньої дуги - - - - 6 14 8 18 10 22 12 26
- Двері 1 1 1 1 1 1 1 1
- Кватирка 4 4 4 4 4 4 4 4
- Якір 18 26 20 30 22 34 24 38 18 26 20 30 22 34 24 38
- Кріпильний комплект, що складається з куточків, болтів, саморізів, кріплень плівки та ін.
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Примітка 1. На зображеннях цифрами позначені номери деталей, а буквами іменуються вузли, світлини котрих
ви знайдете в кінці інструкції.
Примітка 2. В каркасах під плівку відстань між дугами — 2 м, в каркасах під полікарбонат — 1 м.
Примітка 3. Якщо ви будете вкопувати каркас в ґрунт, тоді необхідно прикручувати якорі до кінців всіх дуг. На
зображеннях немає якорів, щоб не ускладнювати схему каркаса.

Крок 1. Візьміть одну деталь №1 і дві деталі №2 і
зберіть торцеву дугу. Далі зберіть низ торця з двох
деталей №9, з'єднавши їх за допомогою сполучної
планки та саморізів (вузол А). Потім з'єднайте дугу і
низ торця (вузол Б).

Крок 2. Не піднімаючи зібрану частину торця з землі
прикрутіть дві поздовжніх деталі №5 внизу торця
(вузол Б) і три поздовжніх деталі №6 вгорі торця
(вузол В).

Крок 3. Візьміть одну деталь №3 і дві деталі №4 і
зберіть внутрішню дугу. Прикрутіть зібрану дугу до
двох поздовжніх деталей №5 (вузол Г) і трьох
поздовжніх деталей №6 (вузол Д).

Крок 4. Підніміть з землі зібрану частину каркаса і
поставте вертикально. Для стійкості зібраної частини
каркаса прикрутіть два косих підсилювачів торця
(довгі деталі №13) до торцевої дуги (вузол Е) і деталей
№5 (вузол Ж).

Крок 5. Візьміть п'ять поздовжніх деталей №7 і
прикрутіть їх внизу до деталей №5 (вузол Ї) і вгорі до
деталей №6 (вузол К).

Крок 6. Зберіть наступну внутрішню дугу з однієї
деталі №3 і двох деталей №4. Прикрутіть зібрану дугу
до поздовжніх деталей №5, №6 та №7.



Крок 7. Зберіть наступну внутрішню дугу з однієї
деталі №3 і двох деталей №4. Прикрутіть зібрану дугу
до п'яти деталей №7.

Крок 8. Зберіть наступну внутрішню дугу з однієї
деталі №3 і двох деталей №4. Прикрутіть зібрану дугу
до п'яти деталей №7.

Крок 9. Зараз довжина каркаса становить 4 м. Для досягнення довжини 8, 10, 12 або 14 м необхідно
подовжити каркас поздовжніми деталями №7 і внутрішніми дугами (їх кількість залежить від покриття
каркаса, дивіться примітку 2). Зверніть увагу на примітку 4 нижче.

Примітка 4. В каркасах будь-якої довжини завжди однакова кількість поздовжніх деталей №5 (4 шт) і №6 (3
шт). Всі інші поздовжні деталі це деталі №7, їх кількість залежить від довжини каркаса. Деталі №5
розташовуються в нижніх кутах торців, а між ними для збільшення довжини каркаса розміщуються деталі №7.
Деталі №6 одним кінцем примикають до першого торця, а другим кінцем з'єднуються з деталями №7.



Крок 10. Після досягнення необхідної довжини
каркаса зберіть низ другого торця з двох деталей №9,
з'єднавши їх за допомогою сполучної планки та
саморізів (вузол А). Потім з'єднайте кінці торцевої
дуги з низом торця (вузол Б).

Крок 11. Прикрутіть два косих підсилювачів торця
(довгі деталі №13) до торцевої дуги (вузол Е) і
поздовжніх деталей №5 (вузол Ж).

Крок 12. Тепер необхідно прикрутити торцеві стійки
(деталі №8) до торцевої дуги та низу торця. Спочатку
візьміть куточки й прикрутіть їх до торцевої дуги.
Потім прикрутіть стійки до цих куточків (вузол Л). Далі
прикрутіть стійки до низу торця (вузол М).

Крок 13. В комплекті каркаса одна з торцевих стійок
(деталь №8) вже з'єднана з дверима. Візьміть двері з
прикрученою до них стійкою і прикрутіть стійку до
торцевої дуги (вузол Л) і низу торця (вузол М).

Крок 14. Прикрутіть кватирки до торцевих стійок
(вузол Н).

Крок 15. Прикрутіть косі підсилювачі торців (короткі
деталі №13) до торцевих дуг (вузол П) і низу торця
(вузол Р).



Крок 16. Візьміть горизонтальні підсилювачі торців
(деталі №10) і прикрутіть до кожної деталі по два
кутники. Потім прикрутіть ці деталі до торцевих стійок
(вузол С). В каркасі шириною 5 м – чотири деталі №10
(по дві на торець), в каркасі шириною 6 м – вісім
деталей №10 (по чотири на торець).

Крок 17. Якщо ваш каркас має ширину 6 м, прикрутіть
підсилювачі внутрішніх дуг (деталі №14) до внутрішніх
дуг — деталей №3 (вузол Т) і деталей №4 (вузол У).

Каркас повністю змонтовано



З'єднання деталей (вузли)

Вузол А
Деталі №9

Вузол Б
Деталі №2, №5, №9

Вузол В
Деталі №1, №2, №6

Вузол Г
Деталі №4, №5/№7

Вузол Д
Деталі №3, №4, №6/№7

Вузол Е
Деталі №2, №13

Вузол Ж
Деталі №5, №13

Вузол Ї
Деталі №4, №5/№7, якір

Вузол К
Деталі №3, №4, №6/№7



Вузол Л
Деталі №1, №8

Вузол М
Деталі №8, №9

Вузол Н
Деталь №8, кватирка

Вузол П
Деталі №2, №13

Вузол Р
Деталі №9, №13

Вузол С
Деталі №8, №10

Вузол Т
Деталі №3, №14

Вузол У
Деталі №4, №14
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