


Ogrodje rastlinjaka je sestavljno iz UV obstojnih plasticnih profilov in veznih elementov. Na ogrodje 
damo krojeno ponjavo, ki je tudi UV obstojna in je pricvrscena z letvicami in kotniki. Ker je celoten 
rastlinjak izdelan v Sloveniji v lastni reziji, vam lahko izdelamo rastlinjak po vasi meri. 

Komplet sestavljajo: plasticni profili, vezni elementi, vijaki, krojena UV obstojna folija, navijalna 
vrvica in navodilo za sestavljanje. 

!!! V KOMPLETU Nl KLINOV ZA SIDRANJE RASTLINJAKA !!! 

Prednost rastlinjaka je tudi v tern, da ga odsidranega prestavljate po vrtu ali njivi ins tern 
omogocate kolobarjenje. 
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RASTLINJAK 3 X 2,4 m -  krojena folija 
 
SESTAVNI DELI: 
 
Mere letev 5 X 2,5cm:  
 
diagonale vzdolžno                                    300    cm      2   kos       
vzdolžne letve                                            240    "        7   "   
diagonala zadaj, spredaj                            110     "          2    " 
stranske stene ( vertikalne )                       180    "        8   " 
sleme                                                           94    "         8   " 
prečke spodaj ( spredaj in zadaj )             276   "          2    " 
prečke zgoraj ( spredaj in zadaj )             177,5 "            2    " 
podboj (vrata )                                          152,5  "            3    "  - 1x kot vertikala zadaj ( glej skico )  
 
 
Mere kotnikov 2 x 2cm  za pritrditev folije:  
 
vertikale na vogalih                                  155  cm             4   kos  ( priporočamo, ni pa nujno ) 
 
 
Mere ploščatih letvic 2 x 0,5cm  za pritrditev folije: 
 
stranske vertikale ( razen vogalov )           80 cm               4   kos 
vertikala spredaj  ( podboj) in zadaj        140   "                 3    "    
pritrditev folije na dvižno letev               190   "                 4    "  
 
Kotni elementi     12 kos,    vezni elementi   18 kos,      noge    8 kos,     UV folija - krojena,  kniping vijaki   200 kos,  kniping 
vijaki 5 x 50    12 kos, 10m vrvica 
 
 
NAVODILO ZA SESTAVLJANJE: 
 

1.) Sestavljanje ogrodja pričnite s sestavo strehe.  
                            kot slemena       120°     

                                  kot stranski        135°    
        Kotne elemente nataknite na vzdolžne letve - razmak cca.80 cm, nato jih povežite z letvami slemena. 

2.) Vstavite vertikale ( stranska stena), nato sprednji ter zadnji prečki. Dokler ni diagonale pazite, da 
vam ne pade. Postavite spodnji stranski vzdolžni letvi in ju zaenkrat privijte samo spredaj in zadaj. 
Sedaj postavite vzdolžni diagonali, potekata naj si v nasprotni smeri. Privijte ju na vsako vertikalo z 
vijaki 5 x 50. Nekaj cm diagonale bo potrebno odrezati. Podboj privijte po namestitvi folije. 

3.) Vse vezne in kotne elemente je potrebno učvrstiti s "kniping" vijaki. 
4.) Čez sestavljen rastlinjak razgrnite folijo, ki jo predhodno prerežite na zadrgah ( zadrge odprete in 

vmes prerežete ). Folijo na vsakem vogalu rastlinjaka pričvrstite s kotniki 20 x 20, na vmesnih 
vertikalah (stene) in podboju pa z ploščatimi letvicami 20 x 5. Letvice pritrdite s "kniping" vijaki.  

5.) Folijo pritrdite na dvižni profil s ploščato letvico, nato folijo navijete na profil in ga obesite na 
vrvico, katero privežete znotraj. (glejte skico) 

6.) POMEMBNO: sestavljen rastlinjak sidrajte  v zemljo s klini ( le ta niso priložena zraven). 
Priporočamo 6 kosov, najmanj 0,5 m dolge kovinske palice, ki jih pritrdite čez spodnji vzdolžni 
profil.Če imate betonsko podlago ga privijačite. 

7.) V primeru težav nas lahko kadarkoli pokličete za pomoč - nasvet pri sestavljanju na št. 041 681 450. 
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NAVODILA ZA MONTAŽO PONJAVE 
 

Po končani namestitvi ogrodja, ki naj bo čimbolj trdno in postavljeno na ravni podlagi, vzemite ponjavo 
in jo previdno razgrnite. Pri vseh ponjavah za rastlinjak, ki vsebujejo zadrge za kakršnakoli vrata 
(sprednja ali stranska), je potrebno zadrgo odpreti in s škarjami previdno zarezati PE folijo. Razreže se po 
sredini zadrge in ravno. Za lažjo montažo na tleh prerežete prednja vrata. Vse zadrge so našite na celo 
folijo, tako da bo kasneje po namestitvi folije potrebno prerezati folijo še pri preostalih  stranskih 
zadrgah ali dodatnih vratih. Za montažo sta potrebna dva človeka ali pa celo trije ljudje, kjer sta dva na 
konceh, eden pa je v notranjosti. Ko ste razprli vrata, začnite z namestitvijo ponjave z leve ali desne 
strani. Ponjavo nameščajte z občutkom, brez kakršnegakoli vlečenja na silo. Ponjavo ves čas 
privzdigujte!!! Ne vlecite!!! Ponjavo se kasneje še dodatno poravna in zapre vse zadrge. Nato pa z “L” 
letvico pritrdite ponjavo v vse 4 vogale. Ostale ravne letvice pritrdite čelno na profile ob strani. 
 Najbolj željena postavitev ogrodja je na ravnih tleh, da ogrodje stoji naravnost in ni nekih 
pretiranih nagibov in sil, ki bi kasneje lahko vplivali na poškodbo ponjave. 

Rastlinjaki, ki ne vsebujejo zadrge, jih ne režete, ampak previdno namestite folijo preko ogrodja in 
jo na ogrodje z letvicami tudi pritrdite.  

Skrbno delajte z zadrgami,kar pomeni, da jih redno čistite in mažite s silikonskim sprayem. Ne 
odpirajte in zapirajte na silo! 
 
 

GARANCIJSKI POGOJI 
 

FORUM d.o.o. izjavlja, da izdelki ob odpremi nimajo konstrukcijskih, proizvodnih ali materialnih napak. 
 
Vse napake, nastale v okviru garancijske dobe mora kupec sporočiti FORUM-u  v pisni obliki z 
reklamacijskim zapisnikom. Napaka mora biti jasno in nedvoumno opisna na reklamacijskem zapisniku. 
 
Kupec mora ob uveljavitvi garancije FORUM-u dostaviti z opremo tudi garancijski list in račun, kjer je 
naveden datum prodaje artikla. 
 
V kolikor se izkaže, da kupec do garancije ni upravičen, nosi kupec vse stroške transporta in popravila! 
 
Popravilo se računa po veljavnem ceniku! 
 
V kolikor reklamacije ne rešimo v 45 dneh od prejema, lahko kupec zahteva nov izdelek. 
 
3–letna oz. 4-letna garancija velja le in izključno samo na razpad folije. Vse ostale poškodbe so 
izključene iz garancije.  
 
Garancija velja od dneva nakupa z veljavnim računom oz. potrjenim garancijskim listom! 
Iz garancije so izvzete vse napake in okvare, ki bi nastale zaradi: 
 
 

exp.-imp.



 Elementarnih nesreč (požar, poplave, potres, viharja, vetra, toče, snega, ledu, skratka tistim 
stvarem, ki jih je mogoče pripisati višji sili) 

 Kakšnegakoli fizičnega delovanja na opremo, kamor se šteje tudi lom opreme, odrgnine in 
raztrganine, raznih sil zaradi neravne podlage 

 Napravilne montaže in neupoštevanje navodil proizvajalca 
 Nepravilne montaže ogrodja in postavljanje na neravnih tleh 
 Opravljanje popravila, prestavitve ali drugega posega s strani nepooblaščene osebe 
 Naravne obrabe 
 Nestrokovne ali nenamenske uporabe s strani nepooblaščenih in drugih oseb 

 
Ravnotako so iz garancije izvzete vse napake in okvare, ki bi nastale: 
 

 Ker kupec ni ravnal z opremo kot dober gospodar 
 Ker ni bilo s strani kupca poskrbljeno za ustrezne pogoje postavitve 
 Zaradi spreminjanja opreme, ki obsega tudi odstranitev ali vgradnjo raznih dodatkov 
 

 
 
Napake in poškodbe, povzročene zaradi napačne uporabe opreme niso pokrite z garancijskimi pogoji. 
 
Garancijski pogoji niso prenosljivi na tretjo opremo. 
 
 
 
 
Forum d.o.o. 
 
 
 
 
 
 
Datum prodaje : 
 
    

žig in podpis 
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KAPLJIČNI NAMAKALNI SISTEM 
 
Obveščamo vas, da vam lahko ponudimo tudi namakalni sistem, katerega preprosto priklopite na 
vodovodno cev ali zbiralnik vode. Deluje pod pritiskom 0,3-2 bara. 
Ker je namakanje kapljično ostane zemlja zrahljana, rastline niso oškropljene. Namakalni sistem lahko 
uporabite tudi na vrtninah zunaj rastlinjaka. 
 

VELIKOST RASTLINJAKA CENA (vključno z 22%ddv) 
 

do š3 x do d4m 42,00 € 
 dodatni meter dolžine pri š3m             2,00 € 
do š4 x do d4m 48,00 € 
 dodatni meter dolžine pri š4m             3,00 € 
 
Poštnina 7,00 €.  
Vaše naročilo nam sporočite na tel. 041 681 450, ali narocila@forum-zagorje.com 
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