
 

 

 

 

  

 

Návod k montáži zvýšeného záhonu 

 

 

Základní a bezpečnostní informace: 

• Zvýšený záhon je po sestavení kompletní jeden kus, bez dalších dílů 

• Manipulace s prázdným zvýšeným záhonem je vhledem k jeho hmotnosti možná pouze ve více 

lidech. Po naplnění zeminou se záhonem nemanipulujte! 

• Igelitové obaly a fólie po rozbalení zlikvidujte. Nenechávejte je dětem na hraní. 

 

Montáž: 

1. Smontujte základní kovovou kostru, která se skládá z 5 rámů. Z jednoho rámu podlahy, dvou 

podélných rámů a dvou bočních rámů. Sešroubujte pouze ve spodní části. Tedy boční díly spojte 

s rámem podlahy. Šrouby u vnějších rohů zatím nemontujte, překážely by nohám. Dodržujte 

orientaci bočních rámů ven/dovnitř (jsou popsané).  

2. Přišroubujte nohy květináče k sestavené základní kostře. Tím mezi sebou zároveň spojíte svislé 

části bočních rámů. 

3. Nyní máte kompletně sestavenou základní kostra záhonu. Všechny šroubové spoje zkontrolujte a 

pečlivě dotáhněte. Po dokončení montáže a zasypání zeminou se již k některým spojům 

nedostanete. 

4. Umístěte kostru záhonu na místo, kde bude stát. Záhon musí stát vodorovně na pevném podkladu. 

5. Na dno volně položte 6 dlouhých prken. Prkna se nešroubují. V jednom podlahovém prknu je otvor 

pro odtok vody. Toto prkno umístěte do středu podlahy. 

6. Do bočních rámů nasaďte do předvrtaných otvorů hnědé, plastové hmoždinky Fischer. 

7. Nyní můžete začít montovat svislá prkna. Kde začnete není důležité. Jednotlivá prkna na se 

nenavazují a jsou středově souměrná. 

8. Z vnitřní strany vložte do jednotlivých ,,oken“ desky z tvrzeného polystyrenu. Pouze do bočních 

rámů, dno se nezatepluje. 

9. Vyložte záhon z vnitřní stravy PVC fólií. Je to trochu nepříjemná práce, buďte tedy trpěliví. Fólii 

nenapínejte, nechte jí raději volně (po zasypání zeminou by se mohla protrhnout). Různé faldy a 

přeložení nejsou na závadu a bez nich to nepůjde. 

10. Fólii nakonec přikotvíte pomocí 4 ks samostatných tenkých prken. V nohách jsou shora velké otvory, 

ve kterých byste tato prkna neměli vidět. 

11. Nyní stačí fólii načisto zaříznout. 

12. Poslední krok je montáž odtokového dílu do dna záhonu (je tam pro to v jednom prknu připravený 

velký otvor). Je to běžný sifon, který se montuje podobně jako na umyvadlo. V místě montáže 

budete muset fólii proříznout. 

13. Máte hotovo! Váš zvýšený záhon je připravený ☺ 
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Náš TIP:  

• Ještě, než naplníte záhon zeminou, zasypejte dno např. kačírkem, nebo podobným materiálem. Tím 

vytvoříte potřebnou drenážní vrstvu stejně jako v běžném květináči. Pod kamenivo a mezi kamenivo 

a zeminu rozprostřete netkanou geotextílii. Ochráníte fólii před protržením a zemina se nebude 

míchat s drenážní vrstvou. 
 

 

Povrchová úprava vašeho zvýšeného záhonu: 

• Žárové pozinkování chrání veškeré ocelové části. Nečistěte je abrazivním materiálem a pomocí 

kyselin či rozpouštědel. Stačí omýt vlahou vodou a běžnými čistícími prostředky 

 

• Dřevěné části jsou vyrobené ze sibiřského modřínu. Ten doporučujeme nechat bez povrchové 

úpravy, časem mírně ztmavne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy Zámečnictví Pluhař s.r.o.  


