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Montering/
Skruva ihop sitsen och stativet. Fästvinkel sits är gängad i
godset. Skruva med bult M8 x 60 genom fästvinkeln till sits
och genom stativet. Fäst sittytan mot fästvinklarna med
bult M8 x 30. Plastdistansen skall läggas mellan vinkeln och
sittkorgen. Brickan placeras under skruvhuvudet.
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Skruva sedan fast armstödet.
Dem rostfria distansen läggs mellan armstödet och stativet.
Karosseribrickan placeras under den försänkta skruvskallen.
Fastsättning/
Bänken levereras antingen markfast (M) eller
fastsättningsbar (N) Den markfasta varianten gjuts 40 cm i
mark. Den fastsättningsbara bultas mot underlaget.
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Ställ upp bänken med benen i de grävda groparna. Staga
bänken i både höjd och sidled. Frambrädans överkant skall
ligga på ett mått av ca 46 cm till färdig markyta.
Gjut benen i mark med betong. Betongen skall inte gå ända
upp till markytan utan sluta ca 5cm under markytan .
Återfyll marken samt färdigställ markytan.
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Markfast.
Gräv två stycken gropar i mark med diameter ca 40 cm och
med ett c-c mått av 170 cm. Gräv till frostfritt djup.
Grunda med icke tjälskjutande material så att djupet på
gropen blir ca 50 cm

Fastsättningsbar/
C-C mått mellan benen är 170 cm. Monteringshålet är 12
mm i stativet för M10 skruv.
Förankring kan göras med följande alternativ:
Montering på träunderlag/
Montera med fransk träskruv. Förborra i träunderlaget så
att träet inte spricker.
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Specification/

Montering på stora gatuplattor 50x50 cm/
Förborra i gatuplattorna. Montera med expander,
ingjutningshylsa eller kemankare.

U18-63 No2 bänk.

Leveransspecification/
Sittkorg
Benstativ markfast / Fastsättningsbart
Armstöd
Fästvinklar sits
Bult M8X30
Karosseribricka
Rostfria distanser, 30X10
Bult M8X60,
Bult M8X30 samt bricka
Plastdistanser

1 st
1 st
2 st
6 st
4 st
4 st
4 st
6 st
12 st
12 st

Montering på små gatuplattor/
Undergjut plattorna med betong. Förborra i gatuplattan.
Montera med expander, ingjutningshylsa eller kemankare.
Montering på grus eller gräs/
Gräv 4 st hål med c-c mått enligt ovan. (Det går också att
gräva 2 st avlånga hål så att man undergjuter ett helt stativ
åt gången). Sätt ned papprör i hålen. Gjut i papprören. Låt
betongen brinna. Borra därefter för expander
ingjutningshylsa eller kemankare.

