Az ablakcseréknek hála, ma meglehetősen egyszerű és olcsó melegházat építeni.
1. Járd a bontásokat mérőszalaggal, várd ki, míg olyan ablakokat, ajtókat bontanak, amikből
össze tudsz legózni egy építményt. A ferde tető miatt elkerülhetetlen lesz ugyan némi
asztaloskodás, hacsak nem oldod meg egy fólia rátűzéssel. (A dupla ablakok-ajtók nyilván
jobb hőszigetelők, de valamivel nehezebb velük dolgozni. )
2. Hordd el őket a tetőcsomagtartón, vagy hozasd el ismerőssel. Ha nincs mindenféle
szerszámod, kérj kölcsön akkumulátoros csavarbehajtót-fúrót (+ behajó bit. Vezetékes sem
árt, mert előbbi le fog merülni.), üvegvágót, sziló kinyomót, flexet (Levágni a felesleges fém
dolgokat, nem árt hozzá egy fűrész korong sem, a zsanérok helyének kivágásához, kalapácsot,
favésőt, fázisceruzát, stb. Ha egyik sincs, akkor kérdezd meg a kölcsönadót: „Mit csinálsz
szombaton?”
3. Készíts egy alapot, tornádóveszély miatt ehhez majd le is kell dübelezned az építményt. (A
képen látható alap a pincém teteje. Persze sokféle megoldás lehetséges. Bontott tégla padló,
négy levert szögvas a sarkokon elrepülés elleni védelmül.)
4. Szerezz be megfelelő hosszúságú facsavarokat, és állítsd össze a házat. Vigyázz, nehogy a
facsavar a túloldalon ép az üveglapba menjen. Én egy helyen nem vigyáztam. Repedés kis
üveglappal, szilóval foltozva.(A tetőt a szomszéd segített felrakni.)
5. Rendelj két automata ablaknyitó-zárót.
(Esetemben:
https://www.buildex.sk/automatickyotvarac-stresneho-okna-vitavia) Szereld
fel. A mellékelt szerelési rajz-leírás ugyan
esetleg más típusról fog szólni, de azért
nem egy atomerőmű-fekvőbicikli
különbsége. Én a felszerelése előtt
kiszilóztam az illeszkedő keretrészt,
folpackot tettem rá, így a hideg állapotban felszerelt ablakzárónak hála a két keret
összenyomódott, légmentesen zárt.
6.Szilózd ki a réseket. (Néhol üvegcsíkokat is kell majd vágnod.)
7. Hozd be az áramot, szereld fel a konnektort, kapcsolót, termosztátot. (Utóbbiból analógot
vegyél, nagyobb a tűréshatára. Hiszterézise. Ne kapcsolgasson állandóan. ) Készítsd el az
asztalt. Ha nincs elég bútorlapod, tedd fel a fészre a méreteket,
lesz, aki ad.
(Nekem
volt.)
Ragassz
néhány
üvegtálcát,
hogy alulról
is
öntözhess. (
Ha
nincs elég üveged, hozz el többet a bontásból. Persze fóliával is meg lehet oldani. ) Állítsd be
a kis hősugárzót, és már vetheted is a magokat.

Ha valami mégsem menne ilyen simán, szidd a posztolót!
8. Durva jégeső ellen műanyag hullámlemezekből összeragasztottam egy kettéhajtható tetőt,
amit feltehetek a tetejére. Voltaképp állandóan ott maradhatna, de az én lemezeim már kissé
viseltesek.
A költségek? Az ablakok 0 ft. ( A bontónak fizetnie kell, hogy lerakhassa a hulladékgyűjtőben.)
Szállítás, 2000 ft benzin. Facsavar 1000 ft. Sziló, 2000 ft. 2 ablaknyitó 28 000 ft. Termosztát, 7000 ft.
vezeték, konnektor, kapcsoló 3000 ft. Hősugárzó 8000 ft. (Nekem ez a két tétel volt.) Szóval az
összköltség olyan 50 000 ft.

