
Desetihnízdo 
Návod  k  použití  snáškové sestavy  deseti hnízd
Snášková hnízda z pozinkovaného plechu jsou určené k postavení na rovnou suchou zemne bo na 
pověšení na stinném a klidném místě, ideálně pod střechou , například ve stodole.  Usnadní Vám 
sběr čistých a nepoškozených vajec od  Vašich nosnic. Hnízdo je vybaveno 10 plastovými košíky se 
šikmým oddělovačem vajec,  který  právě  snesné  vajíčko  bezpečně  dopraví  do  společné  sběrné 
schránky. Jednoduše se automaticky skutálejí díky mírnému spádu do oddělení. Doporučujeme do 
schránky pro vajíčka vložit trochu slámy, nebo jemného sena, aby se vajíčka zbrzdila a nespočívala 
na pozinkovaném plechu. Schránky jsou uzavíratelné a to téměř znemožňuje predátorům krádež 
vajec,  pokud se schránka na noc nevybere. Nad poklopem schránky je hřad,  ve spodním patře 
dvojitý, na který nosnice nalétají, nebo na něm čekají, až se hnízdo uvolní, případně pokračují o 
patro výš. V odpoledních hodinách je možné hřadová prkénka vyklopit nahoru a znemožnit tak 
nosnicím pokus o zasednutí na hnízdech. Hnízda se velmi dobře a snadno čistí a díky kvalitnímu 
zpracování mjí velmi dlouhou životnost. Slepice mají díky přepážkám při snášení klid a nemohou 
se navzájem štípat. Je to jednoduché, ale velmi komfortní a poměrně hygienické zařízení. Radost 
chodit pro vajíčka 

E-mail :  driml.libor@seznam.cz       www.driml-napajecky.cz

Tel:  + 420   541 232 007,   733 533 332,    732 238 188   

sídlo:  Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00  Brno, 

 prodejna:  DRIML Česká u Brna 19

mailto:driml.libor@seznam.cz
http://www.driml-napajecky.cz/


Především vybalte zboží  a zkontrolujte, jestli není poškozené a že nic nechybí

Č       Popis   součásti Ks Č      Popis    součásti Ks

1 Boční stěna (přepážka) Left - levá 3 16 Levá vzpěra 1

2 Boční stěna (přepážka) Right -pravá 3 17 Kozole 2

3 Střecha 1 18 Stojan 2

4 Noha stojanu 2 19 Držák 2

5 Vyjímatelné dno drží napružením v ohybech 10 20 Boční čela schránky na vajíčka pravá 2

6 Zadní čelo 2 Spoj.

Mate
-

riál

TE M x16 4

7 Přední čelo s otvory pro průchod vajec 2 TE M6x15 4

8 Plastová snášková hnízda se skluzem 10 TCL M5x10 12

9 Držák na pověšení na stěnu 2 TCL M5x16 7

10 Poklop schránky s pantem 2 Matice M5 20

11 Boční čela schránky na vajíčka  levá 2 Matice M6 4

12 Tvarované dno schránky 2 Nýt  Aluminium D 5x7 72

13 Sklopný hřad 1 5.10.1940 2

14 Profilovaná spojovací lišta 1

15 Pravá vzpěra 1

Standardně  se  hnízda  dodávají  ve  zcela  rozloženém stavu,  zapáskované  do  balíku,  ale  kvůli  přepravě 
Českou poštou, nebo PPL  z  váhových důvodu zasíléme tento produkt ve dvou balících.   Pozor!   Před 
započetím práce si připravíme trhací nýtovací kleště s kleštinou 3 mm, křížový šroubovák a klíč 8 a 10 mm. 
Nářadí není součástí balení – dodávky. Všechny komponenty jsou vylisovány v přípravcích, proto všechny 
dílyperfektně sedí.  Můžete očekávat  maximální  přesnost.  Během práce se může zdát,  že  je  konstrukce 
vratká a nestabilní, nicmémě po dokončení montáže Vás udiví tuhost a pěkné zpracování výrobku !



Montáž  poloautomatického  snáškového desetimístného hnízda NEST 326

Postupový, obrázkový  montážní návod

Step.
Krok 1.  Začneme propojením krajních bočních stěn ,,left“ a ,,right“  s  oběma předními 
               čely s  velkými  přední otvory na vnější straně. Prolisy udávají přesné rozteče stěn.  

Krok 2.  Vložit a přinýtovat další mezistěny  2 vpravo a 2vlevo  U stěny dávat pozor, aby
               žebrování stěn   bylo orientováno směrem ke středu hnízda). 
Krok 3.  Otočte opatrně zády vzhůru a snýtujte zadní profily bez otvorů s přepážkami
Krok 4.  Postavte hnízdo na základnu a přinýtujte střechu
Krok 5.  Sestavte 2 podpěry (vpravo a vlevo) přední sběrač vajec (2 šrouby M5x16,  matice 
                M5). 
Krok 6.  Sestavte ho do hnízda pomocí 3 šroubů M5x16, 3 podložky M5x18, 3matice M5. 
Krok 9.  Sestavte nad ním kryt a dřevěné hřady, se 2 šrouby M6x12, N ° 2 matice M6,  M6  
               Sestavte stejným způsobem schránku vajec ve druhém patře, tedy snýtujeme 4mi 
               nýty dno zásobníku s jeho čely tak aby krátké ohyby bočního čela schránky byly z 
               vnější strany dna.
               Nyní do větších otvorů v bočních čelech schránky umístíme dva šroubky M6,
               maticí dovnitř. Budou sloužit jako doraz výklopného hřadu. Do horních otvorů 
               přes pérové podložky z obou stran, připevníme pomocí šroubků M5 sklopný hřad.  
               Šrouby budou sloužit jako čepy.
               Sestavte dolní dřevěný hřad pomocí 4 šroubů M6x16 a   4 maticM6.
 Krok 7. Vtlačte z přední strany do každého boxu pružné dno ohyby nahoru . Tím se celá
               stavba  maximálně zpevní
Krok 8.  Na závěr se do domečku vloží vlastní plastová vložka hnízda a to tímto 
                následujícím způsobem: 
               Vložku  nasuneme diagonálně předním otvorem do prostoru, srovnáme,
               podsuneme šikminu do otvoru v předním  čele a pohybem dozadu zaklesneme
               zadní zámek vložky do pertlu zadního čela. Následně za použití mírného tlaku
               zaklesneme i přední zámek do ohybu předního čela. 
               Instalace je dokončena, doporučujeme k vložce hnízda zespodu přišroubovat
               vrutem plastový podkladek, aby se slepice naučily na hnízdo chodit. Při čištění
               hnízda použijeme opačný postup s tím, že je možné velmi snadno vyjmout i spodní
               plechová dna která zamezují průvanu a očistit je od prachu a trusu
Krok 10. Upevněte dva háčky ohnuté na zadní straně střechy, pomocí 4TC šrouby M5x16 a
                4 matice M5.
                A. Upevněte hnízdo bok na držák na stěnu. (Krok 10) nebo
                B. Fix 4 nohy (2 přímé a ohnuté 2 na přední straně), sšrouby M5x2O a matice M5. 

                Varianta A: Fix hnízdo na zeď 
                Varianta B: Fix hnízdo na dělicí síť
             












