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ГРАДИНСКА АРКА „УЕСТМИНСТЪР”
Инструкции за сглобяване
Благодарим Ви, че закупихте този продукт. Искрено Ви желаем той да Ви радва
дълго и да допринесе към усилията Ви да създавате красота около Вас.
Нужни инструменти за сглобяването: отверка (и), ролетка, (дървен) чук, гаечен
ключ 10 мм
Препоръчваме Ви преди да започнете сглобяването на арката, да извадите и
подредите по групи (където има такива) всички части с цел прегледност и
установяване на евентуални липси.
За Ваше улеснение може да сглобите арката в хоризонтално легнало положение и
след това внимателно да я изправите.
Внимание! Ако ще монтирате към арката съответната пейка или врата (предлагат
се като отделни модули), моля внимавайте при сглобяването на арката отворите в
страничните панели да съответстват на лявата и дясната страна на арката!
1. Свържете елемент С към един от двата заоблени елемента А, като за целта
използвате два 30 мм-ви болта Е и по един комплект от шайба Н и гайка G!
Повторете същото от другата страна!
2. Монтирайте трите елемента В към двата заоблени връхни елемента А с
помоща на 6 х 30 мм болта Е, като ги прекарате през предварително
пробитите отвори! Така връхната част на арката е готова.
3. Монтирайте цялата връхна секция на арката към страничните панели D, като
използвате 50 мм-ви гайки F, шайби Н и болтове G през предварително
направените отвори!
4. След като решите къде точно ще стои арката, трябва внимателно да
отбележите къде трябва да бъдат забити шиповете за земя (I). Те трябва да
отстоят един от друг на 1125 мм дължина, на 500 мм ширина, като всеки
ъгъл, в който е забит шиш за земя да е по 90° (както е показано на схемата).
Шиповете следва да бъдат забити в земята внимателно с помоща на
дървено трупче. Ако земята е много суха, препоръчваме да полеете обилно
24 часа преди забиването на шишовете и ако е необходимо преди да ги
забиете да направите дупки с подходящ железен прът.
5. След като шишовете за земя (I) са вече забити в почвата, внимателно
поставете сглобената арка върху горната им надземна част и ги свържете с
болтове (G) и 30 мм-ви гайки (Е) с шайби (Н)!
6. Честито! Вашата арка „Уестминстър” е готова и може да пуснете по нея
увивни и/или катерливи растения. Тази Ваша нова придобивка може да
декорирате красиво и през зимата – например с гирлянди, топки, камбанки
и/или лампички за външна употреба.

