
s.r.o.ZAHRADNÍ NÁBYTEK

vibrovaný betonový prvek s vymývaným 
povrchem
dodává se v kompletu s dřevěnými deskami 
nebo pouze samostatné betonové nohy 
s kováním bez desek

Stůl RADAN

pro chvíle odpočinku v zahradách rodinných domků a chat
vhodné též pro použití v zahradních restauracích, na silničních odpočívadlech, v parcích apod.
svým provedením je odolná vůči povětrnostním vlivům a je používána především na venkovních prostranstvích

Použití:

Povrch a barevné provedení:
* vymývaný oblázek        
* povrch standard
* povrch elegant
* povrch delux
* povrch extra delux

EXTERIER BETON, s.r.o.
Holubická 373
664 07  Pozořice
IČO: 42660394
DIČ: CZ42660394

     tel.: +420 / 544 226 117
 mobil: +420 / 777 802 223
e-mail: obchod@exterierbeton.cz
    http:// www.exterierbeton.cz

s.r.o.

ZÁRUKA
5 LET

Na betonové výrobky 
je poskytována 
záruční lhůta 60 měsíců

Z S
Certifikace  a dozorování jsou prováděny 
TZÚS Praha s.p., pobočka Brno, 
Autorizovanou osobou č.204

Na výrobky bylo vydáno "Prohlášení o shodě"



  2 ks  šroub M12x80 Zn
  2 ks  obyč.podložka   12 Zn
  2 ks  krytka 5/4" černé
  8 ks  dřevěné latě 
16 ks  šroub vratový M8x60Zn
          
16 ks  matice M8Zn

s otvory 7,5cm od krajů (8x4,5x160cm)

(šroub s velkou zaoblenou hlavou a čtyřhranem)

Pro složení je třeba:

2 ks  betonové bočnice stolu
1 ks  betonová spojka
2 ks  kování  Zn
4 ks  vratový šroub M10x120Zn
4 ks  matice M10Zn

 

POSTUP SLOŽENÍ
stolu RADAN
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M10x120Zn

šroub
M12x80Zn

podložka
    12 Zn

1.

krytka

matice M10Zn
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8x     M8x60Zn

8x     M8Zn

8x     M8Zn

8x     M8x60Zn2.

Sesazení stolu by měli provádět minimálně 2lidé

1/ na betonové bočnice přišroubujeme kování
    (šrouby nedotahujeme)
2/ bočnice se spojkou sesadíme a sešroubujeme
    (šrouby jemně přitáhneme)

3/ do latí zlehka vsadíme 
    vratové šrouby 
4/ latě postupně našroubujeme 
    do kování
   (šrouby nedotahujeme)
5/ po montáži všech latí
    veškeré šrouby dotáhneme,
    šrouby u latí dotáhneme
    jen s citem, abychom latě
    nepoškodili
6/ po 14-ti dnech opět dotáhneme
   


