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Specifikationer/

C-C 265

Montering
1) Lägg ut sittbalken upp och ned på ett slätt och rent underlag.

U07-01 Bänk Krokodil, fristående.

Montera stativen på sitsbalken i de förborrade hålen med bifogade

U07-01N Bord Krokodil, fastsättningsbar.

franska träskruv.
Vänd bänken rätt. Bänken går att väga av med de ställbara fotskru-

Leveransspecifikationer/

varna genom att gänga fotskruven ut eller in. Börja med att skruva in

U07-01, -01N

alla fotskruvarna så långt som möjligt. Ställ bänken på plats. Skruva

Krokodil bänksits

1st

Benstativ

2st

2) Montera på bordsskivorna på stativen med bifogade brickor och

Rörkonsol till bord

2st

hattmuttrar.

Bordsskivor

2st

3) Placera bordsstativen i valfritt hål på sitsbalken. Lås stativen med

Hattmutter M8 A2

8st

sprinten så att de inte går att lyfta bort.

Bricka M8

8st

Fastsättning

Fransk träskruv 10x60 mm

8st

Bänken finns även som fastsättningsbar variant. Fotplattan är då

ut fotskruvarna så att bänken står horisontalt.

hålborrad för att monteras fast i mark eller golv.
Förankring kan göras med följande alternativ:
Montering på träunderlag/

1)

.Montera med fransk träskruv. Förborra i träunderlaget så att träet inte
spricker.
Montering på stora gatuplattor 50x50 cm/
Förborra i gatuplattorna. Montera med expander, ingjutningshylsa
2)
3)

eller kemankare.
Montering på små gatuplattor/
Undergjut plattorna med betong. Förborra i gatuplattan. Montera
med expander, ingjutningshylsa eller kemankare
Montering på grus eller gräs/
Gräv erfoderligt antal hål. Sätt ned papprör i hålen. Gjut i papprören.
Låt betongen brinna. Borra därefter för expander ingjutningshylsa
eller kemankare

