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Specifikationer/
Ö17-10

Pollare Bob

Leveransspecifikationer/
Pollare. Under och överdel inkl reflex.
Fästplatta för fastsättning i mark. Hål anpassade för 6x M12 bult.
Bult ingår ej vid leverans.
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Sötsel och underhåll/
Underhållsfri. Tvättas vid behov med såpa och vatten. Undvik starka alkaliska vätskor

Montering/
Bob pollare levereras i två delar och en fästplatta. Placera fästplattan inuti pollaren och fäst sedan pollaren med skruv mot underlag. Fästplattan är har sex st
hål anpassade för M10-M12 skruv eller motsvarande diameter på franska träskruv
vid montering på träunderlag.
När montering mot underlag är färdigt ska pollarens under- och överdel fästas
samman. Detta görs med tre st rostfria torxskruv (medföljer vid leverans). Underdelen är försedd med tre st hål. Dra skruvarna med lagom kraft. Dessa är bara till
för att låsa överdelen så att den inte kan ryckas upp och behöver alltså inte dras
hårt. Dras de för hårt finns det risk för att gängorna släpper i det mjuka materialet.
Om detta sker är det bara at dra ur skruvarna, vrida överdelen någon centimeter
så får du ny yta att skruva fästa skruvarna i.

Montering på träunderlag/
Montera med fransk träskruv mot träunderlag.
Montering på smågatsten eller gatuplattor/
Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och
betongen. Borra plattan för expander eller kemankare. Montage med expander
ger en demonterbar fastsättning. Vid montering utomhus är expander att föredra
då detta tillåter inomhusförvaring av soffan under vintern. Tuben är staplingsbar
och många soffor kan därför förvaras på litet utrymme. Montage med kemankare
ger en permanent fastsättning.
Montering på betongunderlag/
Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.
Montering på grus eller gräs/
Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament i betongrör eller
papprör. Toppen på fundamentet skall avslutas med en radie.
Borra fundamentet för expander eller kemankare.

