
 
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

 
1. Гарантійний термін експлуатації - 1 рік з дати продажу. Гарантія поширюється 

на будь-які виробничі дефекти і дефекти матеріалу.  
Гарантія не поширюється на пошкодження, викликані корозією елементів 

конструкції виробу або надмірної сніговим навантаженням (більше 80 кг / м2). 
2. Гарантійні зобов'язання припиняються: 
2.1. при невідповідності монтажу з інструкцією по збірці;  
2.2. при порушенні вимог щодо експлуатації теплиці;  
2.3. при використанні теплиці не за призначенням;  
2.4. при настанні обставин непереборної сили (стихійні лиха);  
2.5. при відсутності паспорта на виріб і документа, що підтверджує оплату теплиці. 
 
Гарантії на листи  полікарбонату діє при умові дотримання правил експлуатації та 

монтажу. Термін гарантії – 10-15 років, відповідно до вибраної торгової марки.  
 
Підприємство-виробник несе відповідальність: 
- за повноту комплектації; 
- за збирання теплиці; 
- за міцність конструкції при зазначених величинах зовнішніх атмосферних 

впливів. 
 
Підприємство-виробник: ТОВ «Айронтрейд» м. Київ, вулиця Бориспільська, 

будинок 7, тел. (044) 224 75 16, (067) 507 0300 
 
Дата продажу___________                Продавець______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Теплиця «AIRON»  

ТЦ-1 20х20 з оцинкованої сталевої труби  
призначена для покриття стільниковим полікарбонатом  

 
 

ПАСПОРТ ВИРОБУ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

довжина - 4, 6, 8 м, ширина - 3 м, висота - 2 м 

 
 
 



Шановний покупець! 
Дякуємо Вам за покупку теплиці «AIRON», яка прослужить не один десяток років, 

за умови її правильної експлуатації. 
 

ВИМОГИ ЗА УМОВАМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 

1. Перед установкою теплиці уважно ознайомтеся з інструкцією. Неправильне 
збирання може привести до пошкодження каркасу. 

2. В залежності від місця розташування теплиці, покупець сам повинен оцінити 
можливе снігове навантаження і при необхідності поставити підпірки або зчищати 
сніг. Теплиця розрахована на снігове навантаження 80 кг / м2 і вітер швидкістю не 
більше 20 м/с. Снігове навантаження відповідає 20 см злежалого снігу або 40 см 
свіжого. 

3. Не встановлюйте теплицю на невеликій відстані (менше 2 м) до будівель, огорож 
і парканів. 

4. При установці теплиці на вітряній місцевості необхідно жорстке кріплення до 
поверхні ґрунту. 

5. Не піддавайте каркас теплиці механічним впливам.  
6. Не змінюйте самостійно конструкцію виробу. 
7. Щоб не допустити зменшення світлопроникності полікарбонату, його поверхню 

рекомендується очищати бавовняною тканиною за допомогою води і миючих засобів, 
що не містять аміаку і розчинників. Не допускається використання хімічних засобів, 
що містять абразивні частинки. 

 
 

 
 

5.3 Покриття каркасу стільниковим полікарбонатом. 
Спочатку встановлюються крайні листи, потім середні, причому листи повинні 

розташовуватися таким чином, щоб вигин був проведений виключно вздовж лінії 
каналів. Листи встановіть таким чином, щоб вони виходили за крайні дуги не менше 
ніж на 5 см. Між собою по довжині листи полікарбонату встановлюються 
«внахльост». Листи необхідно ретельно вирівняти і закріпити саморізами в першу 
чергу по нижньому краю, потім по дугам, згідно просвердленим отворам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.4. Встановлення теплиці 

Перед початком робіт слід ретельно вирівняти майданчик, на якому буде стояти 
теплиця. 

Вирийте ямки поруч з дугами, на яких встановлені ніжки, щоб вони в них 
помістилися. Встановіть зібрану теплицю таким чином, щоб нижня планка була на 
одному рівні з землею, а ніжки пішли в грунт. Потім засипте землею і утрамбуйте. 
Для встановлення теплиці також можна використовувати дерев'яний каркас або 
бетонний фундамент. 

Увага! 
 
Теплиця має парусність. Не залишайте зібрану теплицю не закріплену в землі. 
 
При установці теплиці на вітряної місцевості необхідно додаткове кріплення 
до землі підручними матеріалами (арматура і т.п.). 
 
Не встановлюйте теплицю в невеликій відстані (менше 2 м) до будівель, 
огорож і парканів. 
 
Ділянка, на якій встановлюється теплиця, повинна бути рівною, без істотних 
перепадів рівня землі. 
 



3. Рекомендований набір інструменту для зборки теплиці 

1. Лопата 
2. Викрутки або шуруповерт з битою РН2 
3. Ключ гайковий або шуруповерт з шестигранною насадкою на 10 мм 
4. Ніж будівельний 
5. Рівень будівельний 
6. Рулетка 

 

 

 

4. Загальні правила монтажу стільникового полікарбонату  

До каркасу полікарбонат кріпиться за допомогою саморізів розміром 4,2x25 мм 
з оцинкованої шайбою і гумовим ущільнювачем. У каркасі вже просвердлені 
отвори, необхідні для кріплення стільникового полікарбонату. Саморізи при 
монтажі не перетягувати, залишити невеликий проміжок на «вільний хід». 

Панелі з стільникового полікарбонату встановлюються таким чином, щоб 
поверхня із захистом від ультрафіолетового випромінювання завжди 
перебувала з зовнішнього боку. Позначення знаходиться на пакувальній 
плівці.  

До моменту монтажу листи повинні зберігатися в захисній плівці. Різання 
матеріалу здійснюється спеціальним будівельним ножем з висувним лезом або 
електролобзиком. При порізці листа захисну плівку не знімати. 

Після завершення монтажу панелей стільникового полікарбонату необхідно 
відразу ж видалити захисну плівку з обох сторін аркуша.  

Канали полікарбонату обов’язково повинні бути орієнтовані в 
вертикальному напрямку, для забезпечення стоку крапель конденсату з 
середини. 

 
5. Порядок складання  

5.1. Покриття стільниковим полікарбонатом бічних торців  
Послідовність покриття торців стільниковим полікарбонатом 

 
5.1.1. Розріжте лист полікарбонату (розмір 6,00x2,10 м) на три частини: дві 

частини по 202 см і одну частину 196 см. Ріжеться полікарбонат будівельним 
ножем або електролобзиком. 

 
5.1.2. Накладіть одну з частин полікарбонату (202x210 см) на торець як показано 
на мал. 1. Вирівняйте його з усіх боків і закріпіть саморізами по деталях торця, 
згідно просвердлених отворів. Обріжте полікарбонат рівно по дузі. 

 
 

 
5.1.3.   (Розміром 196x210 см) покрийте решту торця. Закріпіть саморізами і 
обріжте рівно по дузі. Решту листа - використовуйте для покриття іншого торця як 
показано на малюнку 2. 
 
5.1.4. Встановіть петлі на 
двері і кватирку за 
допомогою саморізів. Всі 
петлі повинні перебувати 
зовні полікарбонату. 
Закріпіть саморізами засув 
на кватирку і двері, як 
показано на малюнку 3. 
 
5.1.5. Зробіть прорізи по 
горизонтальних і 
вертикальних краях 
кватирки і дверей, щоб 
вони відкривалися. 
 
5.1.6. Зберіть другий торець 
і покрийте його 
полікарбонатом аналогічно 
першому. 
 
5.1.7. Встановіть гачки на 
торці, а вушка для гачків на 
дверях, згідно 
просвердленим отворам. 
 
 
 
 



5.2. Збірка каркаса. 
 

      5.2.1. Зберіть Т-образні ніжки для кріплення 
теплиці в грунт як показано на малюнку 4. 

5.2.2. З'єднайте  болтами М6x50 мм зібраний 
торець із стартовими прямими при цьому закріпивши 
ніжки в нижній частини торця згідно просвердлених 
отворів - малюнок 5.  

5.2.3. Прикрутіть до стартових прямим деталей 
дугу (з зовнішньої сторони) згідно малюнку 6.  
5.2.4. З'єднайте методом стикування стартові прямі з 
прямими деталями.  

 
 

 
5.2.5. Прикрутіть до зібраних деталей дуги, а в нижній частині ще й Т-

подібні ніжки згідно отворів як показано на малюнку 7.  
5.2.6. Прикрутіть другий торець для теплиці довжиною 4 м (мал. 8) Для 

подовження теплиці на 2 м використовуйте вставки. 

 

Інструкція по збірці теплиці 
 

1. Опис виробу 
Теплиця «Експерт» призначена для створення оптимального клімату при 

вирощуванні розсади, квітів і овочів на присадибній ділянці. 
Каркас теплиці «Експерт» виготовлений з оцинкованої труби квадратного 

перетину 20x20 мм і призначений для покриття стільниковим полікарбонатом. Для 
забезпечення максимальної жорсткості, торець виготовляється суцільнозварним, а 
дуги цілісні, без стикувальних вузлів Каркас теплиці збирається за допомогою болтів 
і гайок (М6). Для збірки необхідний гайковий ключ №10. 

Передбачено наявність двох дверей і кватирок для поліпшення провітрювання 
теплиці. Покриття на зиму знімати не потрібно. 

 
2. Комплектація виробу 

 

 Найменування деталей 
Кількість, шт. Вид 

4 м 6 м 8 м 

1 
Торець суцільнозварний з 
дверима і кватиркою 2 2 2 

 

2 Дуга 3 5 7  
 

3 Пряма стартова 5 5 5  
4 Пряма 5 10 15  
5 Засув 4 4 4  
6 Петлі 8 8 8  
7 Болт М6х50 мм з шайбою 25 35 45  
8 Болт М6х50 мм (для ніжок) 6 8 10  
9 Гайка М6 31 43 55  
10 Саморіз 4,2x25 мм (для петель) 48 48 48  

11 
Саморіз 4,2x25 мм з оц. 
шайбою і ущільнювачем (для 
полікарбонату) 

116 132 148 
 

12 Гачок дверний (для фіксації 
дверей у відкритому 

 

2 2 2  

13 Ніжки (для кріплення в грунт) 6 8 10  

14 
Стільниковий полікарбонат * 
(розмір листа 2,1x6 м) 

3 4 5 
 

 


