
 

Беседка Primaterra Peonia 
 от двустранно поцинкован стоманен профил 

 
ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕТО 

 

дължина – 1.9 м 

ширина в основата – 1.73 м 

ширина на покрива  –  2.3 м 

височина – 2.0 м 



Уважаеми клиенти! 

Благодарим Ви за покупката на беседка Primaterra Peonia, която ще Ви служи 
дълги години! 

 

Изисквания за условията на експлоатация 

1. Преди монтажа внимателно се запознайте с инструкцията. Неправилното монтиране 
на беседката може да доведе до повреда в металната конструкция. 

2. През зимния период е необходимо да беседката да се разглоби и да се съхранява в 
помещение. 

3. При монтажа на беседката трябва здраво да се закрепи към повърхността на земя-
та. 

4. Не излагайте металната конструкция на механични въздействия. 
5. Не изменяйте самостоятелно конструкцията на изделието. 

6. За да не допускате намаляване на светопропускливостта на поликарбонатната 
плоскост, се препоръчва да почиствате повърхността му с помощта на вода и ми-
ещи средства не съдържащи амоняк и разтворители. Не се допуска използването 
на химически средства, съдържащи абразивни частици. 

 

Гаранционни условия 

1. Гаранционният срок е 2 години от датата на закупуване. Гаранцията се простира на 
различни производствени дефекти и дефекти на материала. Гаранцията не покри-
ва повреди причинени от корозия на елементите на конструкцията на изделието. 

2. Гаранционните условия се прекратяват: 
2.1 При несъответствие на монтажа с инструкцията; 
2.2 При нарушаване на условията за експлоатация; 
2.3 При използване не по предназначение; 
2.4 При настъпване на обстоятелства от непреодолима сила (стихийни бедствия); 
2.5 При отсъствие на паспорта на изделието и документ, потвърждаващ неговото 

заплащане. 
 

3. Гаранцията не покрива поликарбонатния лист. 

 
 

                               Инструкция за монтаж 

1. Описание на изделието 

Беседката е предназначена за отдих на открити пространства. Металната конструкция на 

беседката е произведена от двустранно поцинкован стоманен профил със сечение 40х20 

мм и 20х20 мм. Като покрива е покрит с поликарбонатна плоскост. Сглобява се с помощта 

на болтове и гайки (М6). За монтажа е необходим гаечен ключ №10 

 

 



2. Комплектация на изделието 

№  Наименование на детайла 
Кол-во,  

бр. 

1 Метална конструкция - заварена 3 

2 Греда 3 

3 Извита греда 1 

4 Болт М6×50 мм с шайба 15 

5 Болт М6×70 мм с шайба 27 

6 Гайка М6 42 

7 Дъска  (без покритие) 25*140*2000 10 

8 
Самонарезни винтове 4,2 ×19 мм с поцинкована шайба и гумено 
уплътнение (за поликарбоната) 

18 

9 Капачка за гайка 42 

10 Капачка 40х20 12 

11 Капачка 20х20 8 

12 Поликарбонатен лист, 6х2.1 м 1 

 

                                     3. Начин на сглобяване 

3.1 Съединете заварената метална конструкция с гредите във връхната точка, 

според отворите. 

3.2 След това съединете извитата греда към металната конструкция под елемен-

тите за плота. 

3.3 Закрепете извитите греди по основата. Окончателното стягане на гайките 

направете след напълно приключване на монтажа. 

3.4 Завийте болтовете към плота и пейките, според пробитите вече отвори. 

3.5 Закрепете поликарбонатния лист с помощта на самонарезните винтове върху 

вече сглобената метална конструкция на беседката. Поликарбонатният лист се мон-

тира така, че страната със защита от ултра-виолетови лъчи да е отгоре. Обозначе-

нието се намира на опаковъчното фолио. 

Не забравяйте да премахнете защитното фолио от двете страни на поликарбоната 
след монтажа! 
Внимание!  
При монтаж на беседката е необходимо здраво да я закрепите към земята, за да 
няма опасност от преобръщане при по-силен вятър. 
Терена на който се монтира трябва да бъде заравнен. 

 


