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Tuotenumerot/
U07-20 Goal sohva ilman käsinojia, kuumasinkitty / harmaanvihreä
U07-25 Goal sohva ilman käsinojia, kuumasinkitty / musta
U07-30 Goal sohva ilman käsinojia, kuumasinkitty / vihreä
U07-35 Goal sohva ilman käsinojia, kuumasinkitty / punaruskea

Toimitussisältö/
Kuumasinkitty runko   2 kpl
Polyuretaanipinnoitettu putki 12 kpl
Pultti      24 kpl
Kuusiokoloavain   1 kpl

Huolto /
Rungon vauriot korjataan tarvittaessa kylmäsinkillä. PUR-pinnoitetut 
outket pestään miedolla saippualla. Vältä voimakkaasti alkaalisia 
puhdistusaineita.

870

460

650

1750

C-C 1350

465

Kokoonpano/
Kiinnitä ensin ylin putki selkänojaan.  Älä 
kiristä liikaa. Käännä sohva ylösalaisin ja 
kiinnitä ulommaisin putki istuinosaan. 
Kiinnitä loput putket. Kiristä lopuksi kaikki 
putket.
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Tuotenumerot/
U07-21 Goal sohva käsinojilla, kuumasinkitty / harmaanvihreä
U07-26 Goal sohva käsinojilla, kuumasinkitty / musta
U07-31 Goal sohva käsinojilla, kuumasinkitty / vihreä
U07-36 Goal sohva käsinojilla, kuumasinkitty / punaruskea

Toimitussisältö/
Kuumasinkitty runko   2 kpl
Polyuretaanipinnoitettu putki 10 kpl
Polyuretaanipinnoitettu putki 
kierteisillä rei’illä   2 kpl
Pultti     24 kpl
Kuusiokoloavain   1 kpl
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Huolto /
Rungon vauriot korjataan tarvittaessa 
kylmäsinkillä. PUR-pinnoitetut outket pestään 
miedolla saippualla. Vältä voimakkaasti 
alkaalisia puhdistusaineita.

Kokoonpano/
Kiinnitä ensin ylin putki selkänojaan .  
Älä kiristä liikaa. Kiinnitä käsinoja kierteellisiin 
putkiin. Kiinnitä loput putket kuvan 
osoittamalla tavalla.
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Tuotenumerot/
U07-38 Goal penkki, kuumasinkitty / harmaanvihreä
U07-39 Goal penkki, kuumasinkitty / musta
U07-40 Goal penkki, kuumasinkitty / vihreä
U07-41 Goal penkki, kuumasinkitty / punaruskea

Toimitussisältö/
Kuumasinkitty runko   2 kpl
Polyuretaanipinnoitettu putki 8 kpl
Pultti     16 kpl
Kuusiokoloavain   1 kpl

Huolto /
Rungon vauriot korjataan tarvittaessa kylmäsinkillä. PUR-
pinnoitetut outket pestään miedolla saippualla. Vältä 
voimakkaasti alkaalisia puhdistusaineita.

Kokoonpano/
Kiinnitä putket runko-osiin.

1750

C-C 1350

460

450



Tuotenumerot/
U07-43G Goal pöytä, harmaa betonikansi
U07-43A Goal pöytä, antrasiitinharmaa betonikansi

Toimitussisältö/
Kuumasinkitty runko   2 kpl
Pöytälevy kuitubetonia  1 kpl
Pultti     16 kpl
Jousialuslevy    16 kpl
Kuusiokoloavain   1 kpl

Huolto /
Rungon vauriot korjataan tarvittaessa kylmäsinkillä. 

Kokoonpano/
Käännä pöytälevy ylösalaisin ja kiinnitä jalat pulteilla ja 
aluslevyillä.
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55

C-C 100

Tuotenumerot/
U07-42 Kiinnityssarja,

Toimitussisältö/
Kiinnityssarja  4 kpl

Huolto /
Rungon vauriot korjataan tarvittaessa kylmäs-
inkillä. PUR-pinnoitetut putket pestään miedolla 
saippualla. Vältä voimakkaasti alkaalisia puhdis-
tusaineita.

Kiinnitys/

Alustaan kiinnitystä varten on tilattava erillinen 
kiinnityssarja. Kiinnityshelassa on Ø12 mm reiät 
Ø10 mm ruuveja varten. Kiinnityspisteitä on 8 kpl/
tuote. Kiinnitysruuvit eivät kuulu toimitukseen.

Kiinnitys puualustaan /
Kiinnitä kansiruuveilla.

Kiinnitys katukivetykseen /
Vala betonianturat kiinnityspisteiden alle. 
Asennushiekkaa ei saa jäädä anturan ja 
kiinnityshelojen väliin. Poraa reiät pintakive-
tykseen. Kiinnitä kiila-ankkureilla tai kemial-
lisilla ankkureilla. Kiila-ankkurikiinnitys on 
irrotettavissa, kemiallinen ankkuri antaa 
pysyvän kiinnityksen.

Kiinnitys betonialustaan / 
Kiinnitä kiila-ankkureilla tai kemiallisilla 
ankkureilla. Kiila-ankkurikiinnitys on irrotet-
tavissa, kemiallinen ankkuri antaa pysyvän 
kiinnityksen.

Kiinnitys nurmelle tai hiekalle /
Kaiva kuopat betonianturoille. Vala beto-
nianturat kiinnityspisteiden alle.  Jätä va-
lupinta kaarevaksi. Kiinnitä kiila-ankkureilla 
tai kemiallisilla ankkureilla. Kiila-ankkuriki-
innitys on irrotettavissa, kemiallinen ankkuri 
antaa pysyvän kiinnityksen.
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