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DREWUTNIA Z DACHEM PROSTYM,
DWUSPADOWYM
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Tylna ściana - panel.3.

6.

Podłoga drewutni - 
odległość y (front) jest dłuższa od x (tył)1.

x

y

Słup łączący panele tylnej ściany.4.

.

Prawa ścianka drewutni. 

2.

Tylna ściana - panel.5.

Spad dachu do boków. Wyższa część słupa znajduje się
 w wewnętrznej części drewutni.

Spad dachu do boków. Wyższa część słupa znajduje się
 w wewnętrznej części drewutni.

Lewa ścianka drewutni. 

Tylny trójkąt.7.

Przedni trójkąt.8.

Dach, część 1.9.



Zastrzały.12.

Dach, część 2.10.

Listwa maskująca.11.



ź Odkręcamy 
przedostatnią deskę z 
prawej i lewej strony. 

ź Odkręcamy środkową 
deskę.

ź Układamy podłogę(1) na 
wcześniej 
przygotowanym podłożu.

ź Dopasowujemy prawą 
ściankę drewutni (2).

ź Spad dachu do boków. 
Wyższa część słupa 
ustawiona jest do 
wewnętrznej części 
drewutni.

ź Przykręcamy ścianę 
boczną do podłogi, 
wkrętami  6x90mm (śr.x 
dł.)

ź Dla ułatwienia można 
zastosować jedną lub 
dwie przedłużki do 
wiertarki



ź Wpasowujemy panel tylnej 
ściany (3), do ściany 
bocznej (2).

ź Przez wgłębienie między 
deskami przykręcamy 
panel(3) do słupa ściany 
bocznej, wkrętami 
6x60mm (śr.x dł.)

ź Dostawiamy słup(4) 
łączący panele tylnej 
ściany.

ź Przykręcamy słup(4) do 
podłogi, wkrętami 
6x90mm (śr.x dł.)

ź Następnie, przez 
wgłębienie między 
deskami, przykręcamy 
panel (3) do słupa(4), 
wkrętami 6x60mm (śr.x 
dł.)

ź Dopasowujemy drugi 
panel tylnej ściany(5) do 
frezowanego wgłębienia 
słupa środkowego.



ź Dopasowujemy ścianę 
boczną drewutni (6).

ź Przez wgłębienie między 
deskami, przykręcamy 
panel(5) do słupa, 
wkrętami 6x60mm (śr.x dł.) 

ź Przez wgłębienie między 
deskami przykręcamy 
panel(5) do słupa ścianki 
bocznej, wkrętami 
6x60mm (śr.x dł)

ź Dokręcamy boczą  ścianę 
(6) zarówno do panelu 
tylnego(5), jak i 
podłogi(1).

ź Przykręcamy ścianę 
boczną (6) do podłogi, 
wiertłami  6x90mm (śr.x 
dł.)

ź Dla ułatwienia można 
zastosować jedną lub 
dwie przedłużki do 
wiertarki 

ź Do podłogi przykręcamy 
brakujące deski, wkrętami 
6x60mm (śr.x dł.).

ź Dopasowujemy trójkąt 
tylny (7). Element ten 
wchodzi pomiędzy słup i 
opiera się na słupie 
środkowym (4). 



ź Trójkąt tylny (7) 
przykręcamy wkrętami 
6x160mm (śr.x dł.).

ź Dopasowujemy trójkąt 
przedni (8). 

ź  Dla ułatwienia 
(stabilizacji trójkąta), 
można przykręcić 
ściskami tymczasowe 
klocki drewniane, na 
których będzie wspierał 
się trójkąt.

ź Trójkąt przedni (8) 
przykręcamy wkrętami 
6x160mm (śr.x dł.).

ź Nakładamy i 
dopasowujemy pierwszą 
część dachu (9).

ź Przykręcamy dach (9) w 
miejscach łączenia ze 
słupami, wkrętami 
6x90mm (śr.x dł.)

ź Nakładamy i 
dopasowujemy część 
drugą dachu (10).



ź Listwę(11) należy 
montować na silikonie, 
dodatkowo przykręcić od 
dołu dachu do listwy, 
wkrętami 3,5x35mm (śr.x 
dł.).

ź Dopasowujemy deski 
ozdobne(12) (zastrzały)

ź Mocujemy zastrzały (12)
ź Górną część deski 

przykręcamy od czoła 
elementu - do deski 
poprzecznej dachu, 
wkrętami 6x90 (śr.x dł.)

ź Dolną część deski 
przykręcamy od czoła 
elementu do słupa, 
wkrętami 6x90 (śr.x dł.)

ź Przykręcamy drugą część 
dachu (10) w miejscach 
łączenia ze słupami, 
wkrętami 6x90mm (śr.x 
dł.) oraz w miejscu 
łączenia z pierwszą 
częścią dachu.

ź Nakładamy listwę 
maskującą (11).
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