
 

 

Cabin 

Tratament: NETRATAT 

Căsuța de perete mică și practică.  

Din molid nordic, cu set complet de montare, inclusiv carton bituminat 

pentru primul strat de acoperiș. 

• Construcție modulară deosebit de stabilă. 

• Toate componentele sunt prefabricate - nu este nevoie de tăierea 

sau înșurubarea fiecărui scânduri de perete în parte. 

• Elemente de pardoseală realizate din panouri MDF P5 de 16 mm, 
foarte rezistente la umiditate.  

• Elemente de acoperiș realizate din panouri MDF P5 de 12 mm, 
foarte rezistente la umiditate.  

• Set complet de montare, inclusiv carton bituminat pentru primul 
strat de acoperiș 

BCK5001NF Cabin netratat 

Asamblare mai ușoară 

elemente prefabricate 

Faciles à monter 

panneaux pré assemblés 

Marca FSC® se acordă 
produselor fabricate prin 
folosirea lemnului provenit 
din păduri gestionate într-o 
manieră responsabilă din 
punct de vedere ecologic și 
social, certificate independent 
în conformitate cu liniile 
directoare stricte ale FSC. 



 

 

Date tehnice 

Indicații referitoare la fundație și placa de bază 

Dimensiuni de bază 120 x 62 cm 

Suprafață 0,75 m2 

Grosime pardoseală 16* mm 

Cadru 28 x 56 mm 

Dimensiuni ușă (Lă x Î) 65 x 165 cm 

Volum construit 1,28 m3 

Grosime perete 14 mm 

Suprafață perete exterior 6,6 m2 

Grosime acoperiș 12* mm 

Suprafață acoperiș 1,24 m2 

Înclinație acoperiș 30 ° 

Sarcină de zăpadă 0,85 kN/m2 

Dimensiuni ambalaj 171 x 117 x 25 cm 

Greutate 81 kg 

*elemente MDF foarte stabile, rezistente la umiditate / Pflei-
derer, Germania  

O fundație atent nivelată este o condiție 
prealabilă pentru asamblarea precisă a 
elementelor și, astfel, o construcție impe-
cabilă. Elementele de pardoseală, inclusiv 
cadrele de elemente trebuie tratate cu două 
straturi de protecție pentru lemn înainte de 
asamblare, pe partea de jos și pe laterale. 
Pardoseala poate fi, de asemenea, protejată 
împotriva umezelii prin plasarea dedesubt a 
unor fâșii de folie sau a unor covoare de 
granule. În plus, se va evita și umiditatea 
stagnantă. 

 

Elementele de pardoseală* se tratează pe partea de jos cu protecție pentru lemn, se îmbină, se în-
torc și se fixează cu o nivelă. 

Asamblare ușoară 

Plăci MDF P5  

*Indicațiile de pe această fișă de date sunt doar informații generale. Pachetul de livrare a căsuței dvs. de grădină poate conține elemente 
de pardoseală din lemn sau din plăci MDF. 

 

Pardoseală din lemn 



 

 

Detalii 

Construcție complet modulară. Toate piesele 
inclusiv pardoseala și elementele de acoperiș 
sunt pretăiate din fabrică, astfel încât asamblarea 
poate fi efectuată într-un timp scurt. 

 

Fixarea dublă a cadrelor între panouri asigură 
acesteia o stabilitate ridicată.  

 

Schiță 

Setul conține un carton bituminat standard 
pentru o acoperire preliminară.  

 

Carton bituminat pentru prima acoperire 

 

Indicații referitoare la acoperiș 



 

 

Tratare cu protecție pentru lemn 

Indicații importante 

Produsele netratate din exterior trebuie tratate 

complet cu 

lazură adecvată pentru lemn. Într-un mediu 

deosebit de umed, este recomandabil să tratați 

toate părțile din lemn masiv din interior cu două 

straturi de lazură pentru lemn cu pori deschiși. 

Astfel pot fi prevenite procesele naturale, cum ar fi 

apariția petelor gri, deformarea și, în special, 

semnele de putregai.  

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 

reînnoit, dacă este necesar. 
Tratament: netratat 

Lemnul este o materie primă vie care se adaptează la condițiile meteorologice. Micile fisuri, răsuci-
rile, scurgerile de rășină și schimbările de culoare sunt naturale. 

Verificați în mod regulat protecția lemnului și îmbinările cu șurub. 

În cazul unei circulații insuficiente a aerului la pereții exteriori, de ex. vegetație 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 spe-
cial în perioadele de vreme umedă și rece. 

Informații despre condițiile de garanție se furnizează împreună cu produsul. 

Ne rezervăm dreptul la modificările tehnice. 

Toate dimensiunile sunt aproximative. 

 Căsuțele de grădină din lemn 

economisesc CO2 și sunt 

ecologice!  


