Perustuksen teko on kasvihuoneen pystytyksen ensimmäinen vaihe.
Suosittelemme seuraavia, vaihtoehtoisia ratkaisuja:
1. Valuperustus / oman metallisokkelin kiinnittäminen valuun
Helpoin ja nopein tapa tehdä perustus kasvihuoneellesi on hyödyntää omaa mukana seuraavaa metallisokkelia.
okkeli toimitetaan kokonaisuutena, joka sisältää kaikki tarvittavat osat huoneen kiinnitystä varten ja maa-ankkurit.
Sokkeli on galvanoitua terästä ja juuri oikean mittainen huoneellesi.
okkelin korkeus on 15 cm, mikä kasvattaa kasvihuoneesi tilavuutta. Asennus: Valmis sokkeli kiinnitetään joko valamalla
maa-ankkurit esimerkiksi tarkoitusta varten maahan upotettuihin muoviputkiin tai vastaaviin muotteihin. Tarkista
maa-ankkureiden suoruus / tasakorkeus pitkää lautaa ja vesivaakaa käyttäen. Huomaa; lähetys ei sisällä muoviputkia
tai muita valumuotteja eikä sementtiä. Metalliperustusta käytettäessä suositellaan lisäksi käytettäväksi tarkoitusta
varten saatavaa suodatinkangasta, joka erottaa maa-ainekset toisistaan ja näin estää niiden sekoittumisen – täten
saat varmistettua kasvumullan laadun ja pidettyä jo maaperässä mahdollisesti olevat rikkaruohot loitommalla .
2. Harkkoperustus
Itse rakennettujen perustusten ulkomitat ovat samat kuin kyseisen kasvihuoneen valmisperustuksen mitat. Varaa
perustukselle tasainen paikka , kaiva maata riittävältä syvyydeltä routimisen estämiseksi ja asenna pohjalle esim.
styrox levyjä eristekerrokseksi . Laita eristyksen päälle min. 10cm sorapeti jonka yhteyteen voi myös lisäksi asentaa
salaojaputket . Sorakerroksen päälle tulee hiekkaa , tiivistämään pohjaa .
Perustuksen suoruus on syytä tarkistaa pitkällä lankulla ja vesivaakaa hyväksi käyttäen. Aseta harkot ja / tai painekyllästetyt
koolingit tiivistetyn sorakerroksen päälle. Ankkuroi harkot / koolingit tukevasti kiinni maahan esim. riittävän suurilla
rautatangoilla. Kiinnitä kasvihuoneen sokkeli tukevasti perustukseen .
Ohessa esimerkki harkkoperustuksen rakentamisesta, täydennetty painekyllästetyllä koolingilla.

PERUSTUKSET (Huom! Tarvikkeet EIVÄT SISÄLLY toimitukseen)
Kasvihuone voidaan tarvittaessa pystyttää valmiille perustukselle.
Perustuksena voi olla esim. painekyllästetty koolinki tai lekaharkko.
Varaa perustukselle tasainen paikka. Kaiva maata riittävältä syvyydeltä
routimisen estämiseksi ja asenna pohjalle styrox eristekerros. Laita
eristeiden päälle n.10 cm sorakerros ja sen päälle n.5 cm hienoa
hiekkaa. Tarkista perustuksen suoruus pitkää lautaa ja vesivaakaa
käyttäen. Aseta koolingit/lekaharkot tasatun hiekkakerroksen päälle.
Varmista perustuksen suoruus ristimitalla sen sisäkulmista.
Kiinnitä koolingit toisiinsa kulmaraudoilla. Ankkuroi koolingit/
lekaharkot tukevasti kiinni maahan esim. riittävän suurilla rautatangoilla.
Kiinnitä kasvihuoneen sokkeli tukevasti perustukseen.

Yhteystiedot – Kontakt info :
Maahantuoja – Importör
Horisont Enterprises Ltd Oy
Atomitie 5, FI – 00370 HELSINKI
Puh. 09 - 6866720
office@horisontenterprises.fi
www.horisontenterprises.fi
Varaosat – Reservdelar :
sähköposti: tuki@horisontenterprises.fi
Huom!
Ilmoita tarkasti tarvitsemasi varaosan numero.
(ktso. ohjeen osaluettelo)
Neuvonta - Info:
Tel. 09-6866 720
Tiedustele myyjäliikkeestä kasvihuoneen maksullista pystytyspalvelua.
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