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Montering:
Markfast/
Alla markfasta modeller gjutes till mark med ett djup på 500mm,
förutom Ö03-20N som är demonterbar och har därför en monteringsplatta. Montage med monteringsplatta gör s fördelsaktigen
med expander, kemankare eller fransk träskruv beroende på
underlag
Väggfast/
Monteras med kemankare, Fransk träskruv eller expander.
Fistående/
Möjlighet fins att montera Ö03-23 , - 24 till mark.
OBS! Infästningsdon för produkter medföljer ej.
Montering på träunderlag/
Förborra och montera med träskruv mot underlaget.
Montering på smågatsten eller gatuplattor/
Undergjut plattorna med betong på de ställen där produkten ska
skruvas fast. Det får ej finas sättsand mellan plattorna och
betongen. Ställ upp produkten och märk ut hålen. Borra genom
plattan/ stenen ner i betongen. Montera bänken med kemankare eller expander.
Montering på betongunderlag/
Ställ ut produkten, märk ut hålbilden och förborra. Montera med
kemankare eller expander.
Montering på grus,- gräsytor/Schakta ur marken till frostfritt
djup. Grunda med dränerande material. Använd prefabricerade
fundament, eller gjut på plats i rör (papp eller betong) eller direkt
i gropen. Borra fundamentet och sätt fast bänken med kemankare eller expander.

Specification/
Fristående cykelställ
Ö03-23
5 platser,
hög och låg hjulhållare
Ö03-22
5 platser,
låg hjulhållare
Ö03-11
5 platser,
låg hjulhållare
Markfast, nedgjutning
Ö03-19
5 platser,
valbar vinkling på hjulhållaren
Ö03-13R
5 platser,
vinkel hjulhållare rak
Ö03-13V
5 platser,
vinkel hjulhållare vänster
Ö03-13H
5 platser,
vinkel hjulhållare höger
Ö03-20
5 platser,
valbar vinkling på hjulhållaren
Ö03-20N
5 platser,
valbar vinkling på hjulhållaren
demonterbar
Väggfast
Ö03-18
5 platser,
valbar vinkling på hjulhållaren
Leveransspecifikation/
Ö03-23
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