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Уважаеми клиенти!  

Благодарим Ви за покупката на оранжерия Леонардо, която ще Ви служи дълги години при 

условията на правилна експлоатация.  

Също така Вие можете да закупите допълнително за вашата оранжерия КАПАНДУРА с ръчен 

или автоматичен механизъм за отваряне и затваряне, системи за капково напояване (автоматични и 

полуавтоматични) и набор за подвързване на растения, както и земни анкери – винтови пилоти за 

фундамента. 
 

 

1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УСЛОВИЯТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ  

 

1. Преди да монтирате оранжерията внимателно се запознайте с настоящата инструкция. 

Неправилният монтаж може да доведе до повреда на конструкцията.  

2. В зависимост от разположението на оранжерията, клиента е длъжен сам да оцени 

възможната снежна покривка и при необходимост да постави подпори или да почисти снега от 

оранжерията. Тя е проектирана да издържа до 100 кг/кв.м. и вятър със скорост 30 м/с. Снежното 

натоварване съответства на 25 см слегнал сняг или 50 см прясно паднал сняг.  

3. Не монтирайте оранжерията в непосредствена близост (по-малко от 2 м) до постройки, 

ограждения и други препятствия.  

4. При монтаж на оранжерията на ветровита местност е необходимо здраво да се закрепи към 

земната повърхностт. Препоръчително е използването на земни анкери.  

5. Не излагайте дървената конктрукция на механични въздействия.  

6. Не изменяйте самостоятелно конструкцията на изделието.  

7. За да не допуснете намаляване на светопропускливостта на поликарбоната, го почиствайте 

с мека кърпа, вода и миещ препарат, не съдържащ амоняк и разтворители. Не се допуска използване 

на химически средства съдържащи абразивни частици.  

 

 

 

2. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

 

1. Гаранционният срок е 2 години от датата на закупуване. Гаранцията се простира върху 

различни производствени дефекти и дефекти на материала. Гаранцията не покрива повреди, 

предизвикани от корозия на елементите от конструкцията на изделието или прекомерно снежно 

натоварване (повече от 100 кг/кв.м.)  

2. Гаранцията се прекратява:  

2.1. при несъответствие на монтажа с инструкцията по сглобяване  

2.2. при нарушаване на изискванията за експлоатация  

2.3. при използване на оранжерията не по предназначение  

2.4. при настъпване на обстоятелства от непреодолима сила (стихийни бедствия)  

2.5. при отсъствие на паспорта на изделието и документа, потвърждаващ неговото заплащане  

3. Гаранцията не покрива поликарбоната или винила. 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО  

Куполната оранжерия Леонардо е предназначена за създаване на оптимален климат при 
отглеждане на разсад, цветя, овошки и други растения в двора.   

При проектирането на конструкцията е използвано Златното сечение на Леонардо, което в 
случая се явява отношението на диаметъра на купола при земята  към неговата височина. Златното 
сечение е универсален израз на структурната хармония. То се намира в природата, науката, 
изкуството  във всичко до което може да се докосне  човек. След запознаване със Златното 
сечение,  човечеството открило огромна мъдрост. 

 

Златно сечение (известно още като златна пропорция, златен коефициент или божествена 
пропорция) е ирационално число в математиката, което изразява отношение на части, за които по-
голямата част се отнася към по-малката така, както цялото към по-голямата. То се отбелязва с 
гръцката буква φ и има стойност приблизително равна на 1,618… Приблизителните процентни 
стойности на съотношението на части от цяло са свързани като 62% до 38%. Тази връзка е валидна за 
всички форми в пространството и времето. Древните са видели в златното сечение  отражението на 
космическия ред и Йоханес Кеплер го нарича едно от съкровищата на геометрията. Съвременната 
наука смята, златното сечение като “асиметрична симетрия”, наричайки го в по-широк смисъл, 
универсално правило отразява структурата и реда на нашия свят. 

 

Формата на купол на оранжерията има много предимства в сравнение с другите алтернативи, 

като най-важните и са: 

 Сферата е най-съвършената геометрична фигура, като характерно при нея   е  

„затварянето“ на максимален обем с минимална външна повърхнина. Това свойство 

означава, че при изграждането на купол се използват около 30% по-малко материали 

сравнено със стандартните конструкции. 

 Благодарение на формата си купола притежава постоянна естествена циркулация на 

въздуха от центъра на пода, нагоре към върха, откъдето пада отново към пода покрай 

стените. Тази циркулация осигурява оптимална атмосфера за Вас и вашите растения. 

 Ненадмината устойчивост на ветрове 

 Много висока сеизмична устойчивост 

 Изключителна устойчивост на снежно натоварване 

 Атрактивен външен вид 

 



 
 

 

 

Конструкцията е изработена от сух чамов материал, импрегниран против вредители и плесен. 

Формата на купол се постига посредством огъване и слепване на дървени дъски и елементи във 

формата на извити ферми-дъги. Дъгите са 24 на брой, като при изработката им се използва 

индустриално водоустойчиво лепило за дърво клас D3, както и видии за дърво и специални метални 

скоби, което гарантира тяхната здравина и устойчивост във времето.  

 

Дъгите се свързват на върха на купола посредством стоманен ринг-конектор, който е с 

дебелина на стената 8 мм и е горещо поцинкован и прахово боядисан. При монтажа се използват 

болтове с гайки M10. За свързване на дъгите към основата се използват поцинковани и закалени Г-

образни планки с болтове и гайки М10. Конструкцията се укрепва с допълнителни дървени летви по 

паралелите.  

 

Оранжерията е проектирана за покриване с поликарбонатни плоскости, но може да се използва 

и висококачествен прозрачен винил тип „Кристал“.  Използването на обикновен полиетилен или 

стъкло не се препоръчва и не е допустимо от гледна точка на гаранционните условия на 

производителя, както и от съображения за безопасност. 

 

 



 
 

 

 



4. РАЗМЕРИ НА ИЗДЕЛИЕТО 

 

 

 
 

 

Радиус при земята            5218 мм 

 

Радиус на сферата            5336 мм 

 

Обща височина на купола            6487 мм 

 

Височина на центъра на сферата          1121 мм 

 

Обща външна повърхност           222 м2 

 

Общ обем             424 м3 

 

Светло разстояние между фермите при земята        1290 мм 

 

Диаметър на конектора на върха         600 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕТО 

 

 

1. Фермени дъги           24 бр. 

 

2. Стоманен конектор Ф600, дебелина на стената 8 мм     1 бр. 

 

3. Болт М10х100 мм          48 бр. 

 

4. Болт М10х120 мм          48 бр 

 

5. Гайка М10           96 бр. 

 

6. Шайба            192 бр. 

 

7. Поцинкована  закалена Г-образна планка 70/150/5 мм     48 бр. 

 

8. Чамови дъски – паралели 20/80/1280 мм, импрегнирани    192 бр. 

 

 

 

Забележка: В комплектацията на изделието НЕ са включени: 

 

1. Покритието от поликарбонат или винил 

 

2. Опционална капандура 

 

3. Земни анкери – винтови пилоти за основата 

 

4. Анкерни болтове М10х140 мм 

 

5. Видии за дърво и дребни крепежи и материали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. МОНТАЖ НА ИЗДЕЛИЕТО 

 

За монтиране на изделието производителя препоръчва използването на услугите на 

специализираната монтажна група на Куполни къщи ООД. При самостоятелно сглобяване на купола 

следва да се имат впредвид следните препоръки и особености: 

 

1. Мястото за монтаж на оранжерията трябва да бъде идеално подравнено и почистено.  

2. Препоръчително е използването на земни анкери (винтови пилоти) за фундамент на 

конструкцията, но е допустим и стандартен ивичен фундамент от стоманобетон. 

3. При издигане на конструкцията следва да се използва подходяща механизация -  кран и 

вишка. При липса на вишка следва да се издигне монтажно скеле в центъра с височина 5 

метра, което да е добре нивелирано и укрепено. 

4. При използване на земни анкери е препоръчително монтирането на сързващ ринг от 

чамови ребра 50/100 мм, които да свържат анкерите. Впоследствие гредите-дъги се 

монтират върху ринга посредством Г-образни стоманени планки 70/150/5 мм и болтове 

М10 120 мм. 

5. При монтаж върху стоманобетонен фундамент следва да се използват Г-образни стоманени 

планки 70/150/5 мм и болтове М10х120 мм. За закрепване на планките към основата да се 

използват стоманени анкерни болтове М10х140 мм, които не са включени в комплекта на 

изделието. 

6. На върха на купола гредите се свързват посредством стоманен конектор Ф600 и болтове 

М10х100 

7. Монтажът на гредите започва със сглобяване на 180 градусова дъга от две срещуположни 

дъги и конектора на върха. Сглобяването се извършва на земята, след което се изправя във 

вертикалното си положение посредством кран и въжета. Веднага се пристъпва към 

издигане и монтиране на две перпендикулярни дъги, които да образуват кръст с вече 

издигнатите. Препоръчва се подсигуряване и временно улрепване на конструкцията с 

въжета. Следва последователното монтиране на останалите греди-дъги.  

8. След монтиране на гредите се монтират паралелите – чамови дъски. При монтажа им 

следва да се използват винтове за дърво 3,5х40, които не са вклщчени в комплекта. Дъските 

трябва да се монтират, така че да образуват 8 кръга, паралелно разположени на по 

повърхността на купола, през разстояние 1000 мм. Поради намаляването на радиуса на 

всеки един от кръговете следва дъските за всеки един от тях да се изрежат предварително 

на точна дължина, както следва: 

 

 Кръг 1 – 1380 мм – 24 бр 

 Кръг 2 – 1361 мм – 24 бр 

 Кръг 3 – 1324 мм – 24 бр 

 Кръг 4 – 1197 мм – 24 бр 

 Кръг 5 – 1007 мм – 24 бр 

 Кръг 6 – 889 мм – 24 бр 

 Кръг 7 – 760 мм – 24 бр 

 Кръг 8 – 621 мм – 24 бр 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Общи правила за монтаж на поликарбоната  

 Към дървената конструкция поликароната се прикрепя посредством самонарезни 
винтове 4,2х25 мм с поцинкована шайба и гумени уплътнения. След като се 
монтира върху нея, се завиват самонарезните винтове и се оставя малък свободен 
ход.  

 Листите поликарбонат се монтират по такъв начин, че повърнхостта със защитен 
слой от Ултра-Виолетовите лъчи да бъде от външната страна на оранжерията. 
Обозначението се намира на защитното фолио.  

 До момента на монтажа листите поликарбонат трябва да се съхраняват със 
защитното фолио.  

 Разрязването на поликарбонатния лист се извършва с макетен нож, без да се сваля 
защитното фолио от листа.  

 След завършване на монтажа, трябва да се отстрани защитното фолио от двете 
страни на листа поликарбонат.  

 Трябва да имате предвид, че каналите на поликарбоната трябва да са ориентирани 

във вертикално положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Детайл за свързване на гредите към основата от земни анкери и дървен ринг 

 

 

 

 

 
Детайл за свързване на гредите към върха 

  


