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Tuotenumerot:
U11-01  Kalmar sohva 192 cm
U11-02   Kalmar sohva 135 cm
U11-03   Kalmar tuoli

Toimitussisältö/
U11-01, U11-02, U11-03
Sohva kasattuna        1 kpl
Kiinnitysrauta         2 kpl
Pultti          2 kpl
Lukkomutteri         2 kpl
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Kokoonpano:
Toimitetaan kasattuna.

Kiinnitys/
Sohva ja tuoli voidaan kiinnittää alustaan. 
Etujaloissa on ulkonevat rei’itetyt jalkatassut. 
Takajaloissa on reiät kiinnitysrautoja varten. 
Kiinnitä raudat toimituksessa olevilla 
pulteilla ja muttereilla. Maakiinnitysreiän 
tulee olla M10 ruuveille.

Kiinnitys puualustaan/
Kiinnitä kansiruuveilla alustaan.

Kiinnittäminen katukiveykseen tai laattoi-
hin/
Laattojen alle valetaan betoniantura. 
Anturan ja pinnoituslaattojen välissä ei saa 
olla asennushiekkaa. Poraa M10 reikä 
betoniin saakka, siten että kiila-ankkuri tai 
kiinnitysproppu yltää tukevasti kiinni 
betonianturaan (>50 mm).  Pulttaa lopuksi 
penkin jalka kiinni alustaan.

Kiinnittäminen betonialustaan/
Poraa betoniin reikä kiinnityspropulle tai 
kiila-ankkurille M10, siten että kiila-ankkuri 
tai kiinnitysproppu yltää vähintään 50 mm 
betonin sisään. Pulttaa lopuksi penkin jalka 
kiinni alustaan.

Kiinnittäminen soralle tai nurmikolle/
Kaiva kuoppa betoniperustukselle. Vala 
betoniperustus, käytä soveltuvaa 
valumuottia. Perustuksen yläosa tulee olla 
kaareva. Poraa reikä kiinnityspropulle tai 
kiilaankkurille M10. Pulttaa lopuksi penkin 
jalka kiinni betoniperustukseen.
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Tuotenumerot:
U11-04 Kalmar pöytä 132 x 72 cm
U11-05 Kalmar pöytä 72 x 72 cm
U11-08 Kiinnitysraudat

U11-05
Pöytälevy   1 kpl
Putkijalka   1 kpl
Pultti M10 x 30 4 kpl

U11-08
Kiinnitysrauta   4 kpl

Toimitussisältö/

U11-04
Pöytälevy   1 kpl
Putkijalka   2 kpl
Poikkituki   1 kpl
Pultti M8 x 25   4 kpl
Pultti M10 x 30   4 kpl
Pultti M10 x 20   4 kpl
Säädettävä jalkatalla 4 kpl
Peitetulppia
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Kokoonpano:
Käännä pöytälevy ylösalaisin. Kiinnitä 
putkijalat M10 x 20 pulteilla pöytälevyyn. Putken se 
pää, jossa on lattateräs, tulee pöytälevyä vasten.  
Kiinnitä poikkituki M8 x 25 pulteilla molemmista 
päistään jalkoihin. Varo pudottamasta pultteja 
putkien sisään. Laita peitetulpat pulttien päälle. 
Kiinnitä jalkalaipat putkijalkoihin M10 x 30 
pulteilla. lisää säädettävät jalkatallat. Käännä 
pöytä ja säädä jalkatallat.

Kiinnitys/
Kiinnitysrautasarja tilataan erikseen, U11-08. Irota 
säädettävät jalkatallat, lisää kiinnitysrauta ja 
kierrä säätötalla takaisin paikoilleen.

Kiinnitys puualustaan/
Kiinnitä kansipulteilla alustaan.

Kiinnittäminen katukiveykseen tai laattoihin/
Laattojen alle valetaan betoniantura. Anturan ja 
pinnoituslaattojen välissä ei saa olla 
asennushiekkaa. Poraa M10 reikä betoniin saakka, 
siten että kiila-ankkuri tai kiinnitysproppu yltää 
tukevasti kiinni betonianturaan (>50 mm).  Pulttaa 
lopuksi penkin jalka kiinni alustaan.

Kiinnittäminen betonialustaan/
Poraa betoniin reikä kiinnityspropulle tai 
kiilaankkurille M10, siten että kiila-ankkuri tai 
kiinnitysproppu yltää vähintään 50 mm betonin 
sisään. Pulttaa lopuksi penkin jalka kiinni 
alustaan.

Kiinnittäminen soralle tai nurmikolle/
Kaiva kuoppa betoniperustukselle. Vala 
betoniperustus, käytä soveltuvaa valumuottia. 
Perustuksen yläosa tulee olla kaareva. Poraa reikä 
kiinnityspropulle tai kiila-ankkurille M10. Pulttaa 
lopuksi penkin jalka kiinni betoniperustukseen.


