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8108526 Blockhaus Classic natur 
8857473 Blockhaus Classic lazurat maro 

deschis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blockhaus Classic 
 
 
 

Căsuța de grădină Blockhaus Classic deja consacrată de la Konsta 

reprezintă o soluție practică pentru depozitare și hobbyuri, datorită 

dimensiunilor de bază ideale și a profilului său frumos de tip bloc. 

Asamblare ușoară datorită construcției complete pe elemente. 

 
• Construcție extrem de stabilă datorită elementelor cadru. 

• Toate piesele sunt complet prefabricate -  nu este necesară tăierea 

sau înșurubarea plăcilor de perete individuale. 

• Elemente de pardoseală realizate din panouri MFP P5 de 16 mm, 

foarte rezistente la umiditate 

• Set complet, inclusiv carton bituminat pentru o acoperire preliminară. 
Tratament lemn: NETRATAT 

Produsele obțin certificarea FSC® 

dacă la realizarea acestora s-a 

utilizat lemn din producție 

sustenabilă şi s-au respectat 

reglementările sociale cu privire la 

pădurile gestionate în mod 

responsabil, certificare 

independentă conform 

directivelor stricte ale FSC. 

elemente prefabricate 

 
panneaux pré assemblés 



Date tehnice 

dimensiuni bază 180 x 238 cm 

suprafața utilă 4,3 m2 

grosime pardoseală 16* mm 

cadru 28 x 56 mm 

deschidere ușă (l x î) 118 x 165 cm 

volum spațiu interior  8,0 m3 

grosime perete 19 mm 

suprafață perete exterior 16 m2 

grosime acoperiș 12* mm 

suprafață acoperiș 5,8 m2 

înclinație acoperiș 30 ° 

sarcină de zăpadă 0,85 kN/m2
 

dimensiune ambalare 177 x 117 x 46 cm 

greutate ambalare 235 kg 

*panouri MFP foarte stabile, rezistente la umiditate / Pfleiderer, 

Germania 

 
 
 
 

 
Instrucțiuni pentru fundație și podea 

 
O fundație atent nivelată este o condiție 

prealabilă pentru asamblarea precisă a 

elementelor și, astfel, o construcție impecabilă. 

Elementele de podea, inclusiv cadrul de 

elemente trebuiesc tratate cu două straturi de 

protecție pentru lemn înainte de asamblare, pe 

partea de dedesubt și pe laterale. Podeaua 

poate fi, de asemenea, protejată împotriva 

umezelii prin plasarea dedesubt a unor fâșii de 

folie sau a unor cale de cauciuc. În acest sens 

se va evita și locul unde stagnează apa. 

 
 

Asamblare ușoară 

 
 

 

Elementele de podea se așează cu susul în jos, se tratează cu protecție de lemn, se întorc și se fixează 

cu o nivelă. 

 
 
 
 
 
 
 

Fabricat pentru Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße, D-76878 Bornheim. 

Panouri MFP P5 



Schiță de asamblare 

Structură de construcție complet modulară. Toate 

piesele inclusiv podeaua și elementele de acoperiș 

sunt pretăiate din fabrică, astfel încât asamblarea 

poate fi efectuată într-un timp scurt. 

 

 

Fixarea dublă a cadrelor între panouri și în colțurile 

construcției asigură acesteia o stabilitate ridicată. 

 
 
 
 
 
 

 

Indicații pentru acoperiș 
 

 

Setul conține un carton bituminat standard pentru o 

acoperire preliminară. 

 
 
 
 
 
 
 

carton bituminat pentru o acoperire preliminară 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profil Blockhaus 19 mm 

Detalii 

 

 

Fabricat pentru Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße, D-76878 Bornheim. 
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Tratare cu protecție pentru lemn 
 

 

Pentru ca lemnul să nu se deformeze, să nu devină gri și să nu 

putrezească, trebuie ca pereții și celelalte părți din lemn masiv din 

interior să fie tratate cu două straturi de lazură pentru lemn cu pori 

deschiși. Produsele netratate din exterior trebuie tratate complet cu 

lazuri adecvate pentru lemn. 

Suprafețele de lemn tăiat se vor sigila prin vopsirea cu două straturi 

de lac de acoperire pentru lemn. 

Pentru a vă putea bucura de produsul de grădină pentru o lungă 

perioadă de timp, stratul de protecție trebuie verificat cel târziu la doi 

ani și repetat, dacă este necesar. 

 

Versiuni tratate cu protecție de lemn 
 

 

În versiunea tratată cu lazură de lemn, toate elementele din lemn 

masiv sunt tratate cu lazură de protecție a lemnului de înaltă calitate 

de la producătorul scandinav TEKNOS aplicată prin imersie. 

Astfel lemnul este protejat integral din interior și din exterior, timp de 

cel puțin doi până la trei ani, în funcție de condițiile meteorologice și 

ale mediului înconjurător. Pentru a vă putea bucura de produsul 

dvs. de grădină pentru o lungă perioadă de timp, stratul de protecție 

trebuie verificat și repetat cel puțin o dată la doi ani. 

Peste lazura de lemn existentă poate fi aplicată orice lazură de 

lemn, dar și o lazură groasă. 

De asemenea, se poate aplica suplimentar și un ulei pentru 

protecția lemnului, însă pentru tratamente repetate se va folosi apoi 

doar ulei pentru protecția lemnului. 

 
 

Tratament lemn: netratat 

 

Tratament lemn: tratat cu 
lazură maro deschis 

 

Indicații importante 

Lemnul este o materie primă vie care se adaptează la condițiile meteorologice. Fisurile mici, răsucirile, 

scurgerile de rășină și modificările de culoare sunt naturale. 

Vă rugăm să verificați în mod regulat protecția lemnului și îmbinările cu șurub. 

În cazul unei circulații insuficiente a aerului pe pereții exteriori, de ex. vegetația directă pe perete, clădiri 

sau obiecte adiacente, pot apărea deteriorări din cauza umezelii. 

Trebuie asigurată o ventilație suficientă a căsuței de grădină prin deschiderea regulată a ușii, în special în 

perioadele de vreme umedă și rece. 

Informațiile despre condițiile de garanție sunt furnizate 

împreună cu produsul.  

Sub rezerva modificărilor tehnice. 

Toate dimensiunile sunt aproximative.

 

Produse de grădină fabricate din lemn –  

o contribuție la protecția mediului! 
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