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Specifikationer/

U20-50M Orm trädbänk, cirkelrund, komplett, markfast.

U20-50N Orm trädbänk, cirkelrund, komplett, fastsättningsbar.

U20-51 Orm sits kvartscirkel, exklusive ben. 

U20-52M Orm benpar, 2 st ben. Förlängda under mark.

U20-52N Orm benpar, 2 st ben. Utbredd fotplatta.

U20-53 Avslutningsbräda till Orm.

Leveransspecifikationer/

U20-50

Sits kvartscirkel     4st

Ben Markfasts/fastsättningsbara   8st

Insexskruv M10 x 60 A2     8st

Låsmutter M10 A2      8st

Bricka 10,5 x 21 x 2 A2     16st

470

U20-51

Sits kvartscirkel     1st

U20-52M/N

Ben för nedgjutning/ montering ovan mark  2st

Insexskruv M10 x 60 A2     2st

Låsmutter M10 A2      2st

Bricka 10,5 x 21 x 2 A2     4st

U20-53

Avslutningsbräda     1st

Träskruv 5x50 A2     4st

Insexskruv M10 x 80 A2     2st

Distanskloss 30x30x27    2st
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Montering/

Ställ upp stolparna provisoriskt. 

I de fall bänken skall gjutas i mark gräver man 8 st hål (alternativt 

kan man gräva 4 st hål för de fyra  

benparen).Man kan med fördel gjuta benen i gjutpapprör dia-

meter 200 mm. Benen skall gå ned 53 cm i mark. Höjd ovan mark 

kommer då att bli 47 cm.

Börja med att montera en sektion av trädbänken. Trä på en bricka 

på  skruven. Stick in skruven från insidan på sektionen genom 

stolpfästet. Montera inte muttern.Montera nästa sektion och dra på 

bricka och mutter. Stolpfästet skall sitta mellan sektionerna.

Fortsätt på samma sätt med övriga stolpar och sektioner. Drag inte 

fast  muttrarna förrän bänken är avvägd.

I de fall man använder en avslutningsbräda (när bänken inte står 

i en cirkel) monteras benen på insidan av sektionen. De bifogade 

distanserna placeras mellan stolpfäster och kanten enligt bild. 

Använd de långa skruvarna som kommer med avslutningsbrädan.

Skruva fast avslutningsbrädan på den yttersta sitsbrädan. Se till att 

brädorna livar i ovankant. Förborra för att slippa att skruvarna drar 

snett. 

Väg av bänken före fastsättning och drag fast muttrarna.

Markfast/M

Staga bänken. Gjut fast benen med betong. Betongen skall avslu-

tas 5 cm under mark. Den skall avslutas med ett fall ut mot sidorna.

Avsluta med att återställa markbeläggningen.

Fastsättningsbar/N

Benen är försedda med 3 st hål Ø13 mm för fastsättning med M12 

bultar. Bultar för fastsättning ingår int i leveransen.

Montera fast bänken med expanderskruv eller kemankare. Använd    

kupolmutter så att man inte kan skada sig på skruven.

Montering på träunderlag/

Montera med fransk träskruv mot träunderlag.

Montering på smågatsten eller gatuplattor/

Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan 

plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller keman-

kare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. 

Montage med kemankare ger en permanent fastsättning

Montering på betongunderlag/

Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med 

expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med keman-

kare ger en permanent fastsättning

Montering på grus eller gräs/

Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament 

i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet skall avslutas 

med en radie. Borra fundamentet för expander eller kemankare.

Montera fast foten mot fundamentet.
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Montering, Orm med armstöd och ryggstöd        

Montering/

Ställ upp stolparna provisoriskt. 

I de fall bänken skall gjutas i mark gräver man 8 st hål (alternativt 

kan man gräva 4 st hål för de fyra  

benparen).Man kan med fördel gjuta benen i gjutpapprör dia-

meter 200 mm. Benen skall gå ned 53 cm i mark. Höjd ovan mark 

kommer då att bli 47 cm.

Börja med att montera en sektion av trädbänken. Trä på en bricka 

på  skruven. Stick in skruven från insidan på sektionen genom 

stolpfästet. Montera inte muttern. Monter armstöden med mut-

ter mot stolpfästena på båda sidor om sittsektionen och dra fast 

muttrarna. Montera nästa sektion och dra på bricka och mutter. 

Stolpfästet skall sitta mellan sektionerna.

Fortsätt på samma sätt med övriga stolpar och sektioner. Drag inte 

fast  muttrarna förrän bänken är avvägd. 

När detta är gjort är det dags att montera ryggstöden. Börja med 

en ryggsektion åt gången och passa in så att delningen (mellan-

rummen) av brädorna stämmer med brädorna i sitsen. Ställ upp 

en andra sektion och montera fästbrickan i sektionernas överkant 

i skarven mellan dem så att de inte välter. Skruva inte fast mot sits 

ännu. När det är dags för att sätta dit den sista ryggsektionen så får 

den lyftas på plats och passas in ovanifrån.  Var gärna två perso-

ner vid detta moment då det är ont om utrymme och att ryggsek-

tionen kan kännas tung vid högt lyft. En kan styra ryggsektionen i 

överkant, och den andra i underkant för att få en säker inpassning. 

Montera sedan den sista fästbrickan. Gör en sista översyn att 

delningen mellan rygg och sitsbrädor stämmer  och att armstöden 

bakkanter inte ligger emot ryggbrädorna.  När denna inpassning 

är gjord är det dags att fästa ryggsektionerna mot sitsen. Förborra 

hål i sitsbrädorna med en 4mm borr för att förhindra sprickbildning 

och skruva sedan  dit medföljande träskruv.

Leveransspecifikationer ryggstöd och armstöd

Armstöd

Låsmutter M8 rostfri A2     8st

Bricka för M8 rostfri A2     8st

Ryggstöd

Träskruv för montage av ryggsektionerna mot sits 5x25 rostfri 

16st 

Fästsbricka för ryggkonsoll rostfri 30x82   4st

Insexbult M8 x10 rostfri A2 till fästbricka   8st

Brickor för M8 rostfri A2 till fästbricka   8st


