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Parksoffa Lowther™
ANVÄNDARMANUAL

VIKTIGT MEDDELANDE: SE TILL ATT ALL RELEVANT PERSONAL LÄSER OCH FÖRSTÅR DENNA MANUAL FÖRE ANVÄNDNING

MINIMUMKRAV FÖR 
BETONGFUNDAMENT 

Om det inte finns något befintligt 
fundament, ska det nya fundamentet 
ha storleken enligt illustrationen. 
Tjockleken betong bör vara 200mm. 
Fundamentet ska rusta på ett förstärkt 
underlag.

Fundamentet ska vara slätt, platt, 
jämnt, fyrkantigt, och helst i nivå med 
kringliggande mark.

FULL BASE SLAB OPTION
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INSTRUKTIONER FÖR NYTT BETONGFUNDAMENT
VIKTIGT MEDDELANDE: SE TILL ATT ALL RELEVANT PERSONAL LÄSER OCH FÖRSTÅR DENNA MANUAL FÖRE ANVÄNDNING

INDIVIDUAL PAD OPTION
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ALTERNATIV FÖR HELT NYTT FUNDAMENT

ALTERNATIV FÖR INDIVIDUELLA 
BETONGFÖTTER 
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Seat Base

Tamper - resistant cap

M10 x 100mm hex head screw
M10 x 25mm washer
Anchor sleeve

120 -140m
m

Concrete base

1. Placera bänken i den önskade positionen 
på betongfundamentet och markera alla fyra 
hålpositionerna genom bänken med en borrspets.

2. Ta bort bänken och borra de markerade hålen till ett 
djup på 120-140mm med en murbruksborr på 12mm i 
diameter. 

3. Se till att hålen är fria från eventuella hinder och damm 
från borrningen.

4. Se till att mutterbrickorna är i position längst upp på de 
levererade bultarna.

5. Positionera om bänken så att hålen på bänken är i linje 
med de borrade hålen i marken och för in de fyra fästena 
med hjälp av en hammare.

6. Dra åt muttrarna med en 17mm hylsnyckel tills de sitter 
åt ordentligt (max rekommenderat vridmoment är 40Nm).

7. Placera ett skyddslock över respektive fäste. Lägg en 
bit kartong över skyddet och slå lätt med en hammare. Se 
till att en mutterbricka används under respektive mutter 
då det annars blir omöjligt att ta bort fästet vid ett senare 
tillfälle.

För att ta bort, bänd bort skyddslocket med en 
skruvmejsel.

VIKTIGT MEDDELANDE: SE TILL ATT ALL RELEVANT PERSONAL LÄSER OCH FÖRSTÅR DENNA MANUAL FÖRE ANVÄNDNING

AVSTÅNDET FRÅN KANTERNA AV FUNDAMENTET TILL MITTEN AV ANKARBULTARNA 
SKA VARA ÅTMINSTONE 100MM.

Obs: Ankarbultar och anti-vandaliseringsbultlock medföljer.

FASTSÄTTNING PÅ BETONGFUNDAMENT
I FÖRBERETT BETONGFUNDAMENT 

M10 x 100mm hex-nyckel-skruv

M10 x 25mm mutterbricka

Ankarficka

Skyddslock

Bänk

Betongfundament

120 - 140m
m
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Seat Base

M10 x 70mm hex head screw
M10 x 25mm washer
Anchor sleeve

Tamper - resistant cap

Paving
slab

Paving
slab

1. Placera bänken i den önskade positionen på plattan. 
Glasdon rekommenderar att två plattor kombineras 
för att säkra ett minimumavstånd på 110mm från 
alla kanter till mitten av fästningspunkterna. Markera 
fästningspositionerna genom bänken med hjälp av en 
borrspets.

2. Ta bort bänken och borra de markerade hålen genom 
plattorna vid alla fyra positioner.

3. Se till att hålen är fria från hinder och damm efter 
borrning.

4. Se till att mutterbrickorna är i position längst upp på de 
levererade bultarna.

5. Positionera om bänken så att hålen på bänken är i linje 
med de borrade hålen och för in alla fyra fästena. Slå ner 
fästena med hjälp av en hammare.

6. Dra åt muttrarna med en 17mm hylsnyckel tills de sitter 
åt ordentligt (max rekommenderat vridmoment är 40Nm).

7. Placera ett skyddslock över respektive fäste. Lägg en 
bit kartong över locket och slå lätt med en hammare. Se 
till att mutterbrickor har använts under respektive mutter 
då det annars blir omöjligt att ta bort dem vid ett senare 
tillfälle. För att ta bort, bänd loss skyddslocken med hjälp 
av en skruvmejsel.

AVSTÅNDET FRÅN KANTEN AV PLATTAN TILL MITTEN AV MARKBULT SKA VARA  
ÅTMINSTONE 100MM.

M10 x 70mm hex-nyckel-skruv

M10 x 25 mm mutterbricka

Ankarficka

Skyddslock

Betongplatta Betongplatta

Bänk

INSTRUKTIONER FÖR GATSTEN/TRÄDGÅRDSPLATTA
PÅ FÖRUTPLACERAD BETONGPLATTA

VIKTIGT MEDDELANDE: SE TILL ATT ALL RELEVANT PERSONAL LÄSER OCH FÖRSTÅR DENNA MANUAL FÖRE ANVÄNDNING
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INSTRUKTIONER FÖR ANKARE MED JUSTERBAR LÄNGD 
FÖR GJUTNING I NYTT BETONGFUNDAMENT

1. Placera produkten och markera ett minimumområde kring 
fästningspunkterna för bänken som visas i TOPPVYN.

2. Ta bort produkten.

3. Gräv hål vid de två markerade områdena i (1) till ett 
ungefärligt djup på 300mm som visas i SEKTIONSVYN.

4. Om djupet som krävs inte kan uppnås kan ankarens djup 
ändras genom att flytta mutterbrickan längs den gängade 
stången. Säkra brickan genom att justera muttrarna och skär 
sedan bort överskottet från den gängade stången. NOTERA: 
Betongsvolymen per fäste bör upprätthållas genom att 
justera hålets bredd eller längd.

5. Bulta ankarna till produkten som visas i SEKTIONSVYN och 
EXPLOSIONSRITNINGARNA.

6. Vi rekommenderar att sand/aggregat/block används i 
basen av de utgrävda hålen för att produkten ska kunna 
positioneras i rätt höjd.

7. Sänk produkten ner i de utgrävda hålen. 
SÄKERHETSVARNING: På grund av produktens vikt 
rekommenderar vi att två till fyra personer lyfter produkten 
(beroende av produkten) eller att en mekanisk lift används.

8. Använd ett vattenpass för att säkra att produkten är 
horisontell och positionerad i rätt höjd.

9. Med produkten på plats, hall i betongblandningen 
i hålen som visas och låt stelna. (Vi rekommenderar 
snabbfungerande betong, t.ex. QC10.)

AVSTÅNDET FRÅN KANTEN AV BETONGFUNDAMENTET TILL MITTEN AV ANKARE SKA 
VARA ÅTMINSTONE 100MM.

VARNING: Kolla först efter nedgrävda tjänster och kablar.    
Var försiktig under installationen. Om nödvändigt, placera skyltar och skydda arbetsplatsen enligt  
Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

SÄKERHETSNOTIS: Vi rekommenderar en hälsoriskbedömning före installation av denna produkt.

110 110

300

TOPPVY

Seat Base

110

300

Tamper - resistant cap

SEKTIONSVY

M10 x 80mm 
hex head screw

M10 x 24mm 
washer

Adjustable
washer 

EXPLOSIONSVY

VIKTIGT: VÄNLIGEN SE TILL ATT ALL RELEVANT PERSONAL LÄSER PUNKTERNA I DETTA BLAD OCH ATT EN KOPIA GES TILL DEN PERSONAL SOM ÄR INVOLVERAD I INSTALLATIONEN 
OCH UNDERHÅLLET AV DENNA PRODUKT.

SÄKERHETSNOTIS: VÄNLIGEN HÄNVISA TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER ANGÅENDE MANUELL HANTERING. 
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OCH LOWTHER ÄR VARUMÄRKEN ELLER REGISTRERADE VARUMÄRKEN FÖR GLASDON GROUP LTD. ELLER 
FÖRETAGETS DOTTERBOLAG I UK OCH ANDRA LÄNDER.

Planerat underhåll och regelbunden kontroll samt byte (vid behov) av reservdelar 
rekommenderas.
Reservdelar kan beställas direkt av Glasdon.
 Glasdon kan inte hållas ansvariga vid oaktsamhet, felaktig installation eller felaktig användning.
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hex-nyckel-skruv

M10 x 24 mm mutterbricka

Justerbar  
mutterbricka
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©  Glasdon 10/2021. Alla rättigheter förbehålles. Produkt- och prisinformation i denna publikation 
kan ändras utan föregående meddelande. Alla produkter som presenteras i denna publikation är 
upphovsrättsligt skyddade.

Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson 
2 rue des Verts Prés 
CS 12048 
59702 Marcq en Baroeul cedex 
FRANKRIKE

Telefon: 031-895 880
E-mail: kontor@glasdon.com
Web: www.glasdon.com
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