
 

Lapene “ASTRA” 

Montāžas instrukcija 

 

 

 
 

 

Garums – 1.90 m 

Platums – 1.73 m 

Augstums – 2.02 m 

 

 

 



 

 

 

Lietošanas noteikumi: 
1. Pirms uzstādīšanas izlasiet instrukciju, nepareiza montāža var 

bojāt lapenes karkasu; 
2. Ziemas laikā lapeni jāizjauc un jāglabā sausās telpās; 
3. Pēc lapenes pilnas montāžas, tā ir jānostiprina pie augsnes 

virsmas; 
4. Lai nebojātu polikarbonāta virsmu, to iesakāms tīrīt ar mīkstu 

drēbi un mazgāšanas līdzekļiem, kas nesatur amiaku un 
šķīdinātājus. Aizliegts lietot spēcīgus ķīmiskus tīrīšanas 
preparātus, kas satur abrazīvas daļiņas. 
 

Garantijas nosacījumi: 
 

1. Garantijas termiņš lapenei to iegādājoties juridiskai personai 
- 1 gads 
, privātpersonai - 2 gadi; 

2. Garantija klientam tiek atteikta sekojošos gadījums: 
2.1. Nepareiza konstrukcijas montāža, neievērojot 

instrukciju; 
2.2. Ekspluatācijas noteikumu neievērošana; 
2.3. Nepārvaramu stihiju iedarbība: vējš, lietus, sniegs vai 

plūdi; 
3. Garantija netiek dota polikarbonāta segumam; 
4. Garantija tiek atteikta, ja netiek uzrādīts pirkuma dokuments; 

 
Ražotājs atbild par sava produkta komponentu kvalitāti, 
par komponentu komplektācijas pareizību; 
 
 
Izgatavotājs: OOO “Agrosfēra”, tālr. (48143) 3-67-77 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uzstādīšanas instrukcija: 

 
1. Produkta apraksts; 

 
 Lapene “Astra” paredzēta lietošanai piemājas dārzā. Lapenes 
karkass izgatavots no cinkota tērauda profilētas trubas 40x20 
mm un 20x20 mm un paredzēts to pārklāt ar polikarbonātu; 
Konstrukcija tiek savilkta ar skrūvēm un uzgriežņiem (M6). 
Konstrukcijas montāžai jāizmanto atslēga ar izmēru Nr. 10; 

 
 
 

2. Montāžas kārtība: 
 
 Nolakojiet vai nokrāsojiet dēļus un atļaujiet tiem nožūt. Kad 

dēļi nožuvuši izmēriet un izurbiet dēļos caurumus, 
stiprināšanai pie lapenes. 

 Savienojiet 3 komplektā dotās metāla nesošās konstrukcijas ar 
izliektu metāla stieni, tad pieskrūvējiet šķērstieņus (3 gab.) 
augšā pa centru un lejā stūros, lai tie savienotu visas 3 nesošās 
konstrukcijas kopā.  

 Pieskrūvējiet dēļus kā parādīts attēlā instrukcijas sākumā. 
Viegli pievelciet skrūves, bet nesavelciet pilnibā. Tas jādara, 
kad montāža pabeigta.   

 Nostipriniet lapeni pie grunts.  



 Noņemiet no polikarbonāta iepakojuma plēvi no abām pusēm. 
Komplektā nāk 210mm x 300mm polikarbonāta lapa. 
Pieskrūvējiet to ar urbjskrūvēm pie lapenes augēšējās daļas.  

 
 
 Uzmanību! Montāžu iesakām veikt uz līdzenas virsmas, lai 

izvairītos no karkasa deformācijas!!! 
  
 Pirms noņemat no polikarbonāta iepakojuma plēves, 

pievērsiet uzmanību apzīmējumiem, kura polikarbonāta 
puse ir ar UV aizsargslāni. 
UV aizsargslānim ir jābūt vērstam uz āru.  

 
 

Lapenes ASTRA komplektācija var neatbilst vai mainīties 
bez brīdinājuma, skarā ar konstrukcijas pilnveidošanas 
darbiem. 


