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Tuotenumerot/
U20-50M Orm ympyräpenkki, upotettava
U20-50N Orm ympyräpenkki, laipallinen
U20-51 Orm istuinneljännes, ei jalkaa
U20-52M Orm jalkapari, upotettava
U20-52N Orm jalkapari, laipallinen
U20-53 Päätylauta
Toimitussisältö/
U20-50
Istuinneljännes
Jalka
Pultti M6 x 60 A2
Lukkomutteri M10 A2
Aluslevy 10,5x21x2 A2

4 kpl
8 kpl
8 kpl
8 kpl
16 kpl

U20-51
Istuinneljännes

1 kpl

U20-52M/N
Jalka upotettava/laipallinen
Pultti M6 x 60 A2
Lukkomutteri M10 A2
Aluslevy 10,5x21x2 A2

2
2
2
4

kpl
kpl
kpl
kpl

U20-53
Päätylauta
Puuruuvi 5x50 A2
Pultti M10x80 A2
Välikappale

1
4
2
2

kpl
kpl
kpl
kpl
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Kokoonpano/
Kaiva maahan kahdeksan kuoppaa tai neljä kuoppaa
jalkapareittain. Jalat valetaan 53 cm maanpinnan
alapuolelle. Maanpinnan yläpuolinen Istuinkorkeus on
siten 47 cm. Asenna jalat säteittäin kuoppiin. Aloita
asentamalla ensimmäinen isuinneljännes. Ruuvin ja puun
välissä oltava aluslevy. Työnnä ruuvi sisäpuolelta jalan
kiinnitysosaan, älä asenna vielä mutteria. Asenna
seuraava istuinneljännes ja kiinnitä myös aluslevy ja
mutteri. Jalan kiinnitysosa jää isuinneljännesten väliin.
Jatka samaan tapaan asentaen loput jalat ja isuinosat.
Älä kiristä muttereita lopullisesti ennen kuin penkki on
suorassa. Tue penkki huolellisesti ennen jalkjen
betonivalua. Betonivalu tulee päättyä 5 cm valmiin
maanpinnan alapuolelle. Kun penkki on suorassa ja tuettu,
kiristä kaikki ruuvit ja vala jalat betoniin.
Kiinnitys/
Penkki voidaan kiinnittää alustaan laipastaan tai
upotusvalulla.
Upotettava/
Aseta jalkaosat kuoppaan ja tue penkki korkeusja
sivusuunnassa. Tarkista oikea korkeus valmiista
maanpinnasta. Vala jalat kiinni betonilla. Betonivalun
pinnan tulee jäädä valmiin maanpinnan tason alapuolelle
(väh. 5 cm, pinnoitteesta riippuen). Anna betonin kovettua
riittävästi, ilman häiriöitä. Täytä ja tasaa maanpinta
lopuksi.
Laippakiinnitteinen/
Kiinnityslaipoissa on 3 kpl Ø13 mm reikiä M12
kiinnitysheloja varten (eivät sisälly toimitukseen).
Kiinnitä kiila ankkureilla tai kemiallisilla ankkureilla.
Kiinnitys puualustaan/
Kiinnitä puualustaan kansiruuveilla.
Kiinnitys katukivetykseen/
Vala katukivetyksen alle betonianturat.
Kivetyksen ja anturan väliin ei saa jäädä
asennushiekkaa. Kiinnitä kiila-ankkureilla tai kemiallisilla
ankkureilla.
Kiinnitys betoniin/
Poraa reiät kiila-ankkureille tai kemiallisille ankkureille.
Kiinnitys nurmelle tai soralle/
Kaiva kuopat betonianturoille. Vala anturat ja jätä valun
yläpinta kaarevaksi. Kiinnitä kiila-ankkureilla tai kemiallisilla ankkureilla.
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Kokoonpano/
Kaiva maahan kahdeksan kuoppaa tai neljä kuoppaa
jalkapareittain. Jalat valetaan 53 cm maanpinnan
alapuolelle. Maanpinnan yläpuolinen Istuinkorkeus
on siten 47 cm. Asenna jalat säteittäin kuoppiin. Aloita
asentamalla ensimmäinen isuinneljännes. Ruuvin ja puun
välissä oltava aluslevy. Työnnä ruuvi sisäpuolelta jalan
kiinnitysosaan, älä asenna vielä mutteria. Asenna käsinoja
ja kiinnitä se jalan kiinnitysosaan, kiristä mutterit. Asenna
seuraava istuinneljännes ja kiinnitä myös aluslevy ja
mutteri. Jalan kiinnitysosa jää isuinneljännesten väliin.
Jatka samaan tapaan asentaen loput jalat ja isuinosat.
Älä kiristä muttereita lopullisesti ennen kuin penkki on
suorassa. Tämän jälkeen kiinnitä selkänojat yksi kerrallaan
siten, että selkänojan ja istuimen laudoitukset kohdistuvat
toistensa kanssa. Kiinnitä asennettavat selkänojat
edellisiin yläreunastaan, älä kiinnitä niitä vielä istuinosaan.
Viimeinen selkänoja asetetaan paikoilleen nostamalla se
ylhäältä päin. Selkänojien asennuksessa olisi hyvä olla
kaksi henkilöä, koska ne ovat painavia. Asennusta
helpottaa, kun toinen kiinnittää nojia sisäkehällä ja toinen
tukee ulkokehällä. Tarkista, että selkänojan ja istuimen
välinen rako on tasainen ja , että käsinojat eivät ole kiinni
selkänojassa. Esiporaa Ø4 mm reiät ja kiinnitä selkänoja
istuimeen ruuveilla.

Toimitussisältö/
Käsinoja
Aluslevy M8 A2
Lukkomutteri M8 A2
Selkänoja
Puuruuvi 5x25 RST
Selkänojan kiinnityslevy RST
Kuusiokolopultti
Aluslevy M8 A2

8 kpl
8 kpl

16 kpl
8 kpl
8 kpl
8 kpl

