
Str 1/7



       

   Piaskownica do której dołączona jest niniejsza instrukcja wykonana jest z drewna świerkowego. Produkt 
posiada 2 ławeczki, które mają możliwość zamknięcia piaskownicy. Piaskownica spełnia wszystkie normy, 
które zezwalają, aby użytkowały ją dzieci w trakcie zabawy, jak i również może być elementem 
dekoracyjnym ogrodu. 

W skład montażowy piaskownicy wchodzą: 

Do złożenia piaskownicy potrzebujemy: 
1. Wkrętarki a najlepiej wkrętaka
2. Miarka
3. Wiertarka do wiercenia otworów z cienkim wiertłem 
4. Chęci do pracy 
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Pískoviště je vyrobeno ze smrkového dřeva. Obsahuje 2 lavičky, které umožňují pískoviště uzavřít. Pískoviště 
splňuje veškeré normy pro výrobky určené pro děti. Může také sloužit v zahradě jako dekorace.

Pískoviště se skládá z následujících dílů:

Pro složení pískoviště potřebujeme:

1. Šroubovák nebo aku šroubovák
2. Metr
3. Vrtačku a tenký vrták

8x panty krátké vruty (panty)  
dlouhé vruty (rám)
 



      ZŁOŻENIE RAMY

       W celu złożenia podstawy ramy piaskownicy kładziemy obok siebie dwie deski o długości 116 [cm]. Aby 
połączyć jedną deskę do drugiej mocujemy je małymi klepkami na końcach za pomocą wkrętów długich. 
Analogicznie postępujemy w przypadku pozostałej pary desek o długości 116 [cm].

       Do powstałych na powyższym rysunku boków ramy piaskownicy przykręcamy prostopadle 4 deski o 
długości 120 [cm] (po 2 sztuki na jedną stronę) za pomocą długich wkrętów. Dzięki temu otrzymujemy 
kwadratową ramę piaskownicy o wymiarach: 120 [cm] x 120 [cm]. 
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prkna o délce 120 cm

prkna o délce 116 cm

SLOŽENÍ RÁMU

Při skládání rámu pískoviště položíme vedle sebe 2 prkna s délkou 116 cm. Spojíme jejich konce malými des-
kami pomocí dlouhých vrutů. Stejně postupujeme s druhým párem prken délky 116 cm.

K takto připraveným bokům rámu pískoviště připevníme kolmo 2 prkna o délce 120 cm (2 kusy ke každému 
boku) pomocí dlouhých vrutů. Tímto získáme čtvercový rám pískoviště s rozměry 120 cm x 120 cm.



       W kolejnym etapie mocujemy cztery deski o długości 120 [cm] w górnej części ramy wzdłuż strony 
dłuższej. Po 2 sztuki na obie strony. Deski te będą stanowiły część ławeczki piaskownicy. 

Pomiędzy długimi deskami składającymi się na pokrywę piaskownicy należy zachować odstęp 1 cm.

     ZŁOŻENIE ŁAWECZKI

      Następnie dwie deski o długości 120 [cm] kładziemy obok siebie równolegle o odległości ok 1 [cm]. 
Łączymy je ze sobą prostopadle za pomocą dwóch desek 18 cm w odległości około 30 cm od krawędzi. 
Przykręcamy również po 2 zawiasy (rys.). Tworzymy dwa takie elementy po jednym dla każdej ze stron. 

Należy pamiętać o zachowaniu odstępu 1 cm pomiędzy długimi deskami. 

Str 4/7

Další etapou je připevnění 4 prken o délce 120 cm v horní části rámu na straně delších prken. 2 kusy na každé 
straně. Tyto prkna budou tvořit lavičku pískoviště.

SLOŽENÍ LAVIČEK

V dalším kroku dvě prkna o délce 120 cm položíme vedle sebe na vzdálenost 1 cm. Spojíme je dohromady 
pomocí dvou desek délky 18 cm ve vzdálenosti cca 30 cm od každého okraje. Připevníme 2 panty (obr.). Tento 
postup zopakujeme, aby vznikly 2 stejně sestavené dílce.

Mezi dlouhými prkny krytu pískoviště je třeba ponechat mezery 1 cm.

Pamatujte na zachování odstupu 1 cm mezi jednotlivými dlouhými prkny.



      OPARCIE

        W kolejnym etapie zajmiemy się wykonaniem oparcia. 
Przykręcamy 2 małe klepki (30 cm) do desek 120 cm w odległości 20 [cm] od krawędzi (rys.).

Odległość pomiędzy długimi deskami musi wynosić 1 cm – tak jak przy wszystkich długich deskach 
składających się na pokrywę piaskownicy. 

Jako kolejną czynność skręcamy.
Klepkę ustawiamy w ten sposób, aby wystawała na odległość 7,5 [cm], aby krawędź zewnętrzna klepki była 
na równi z krawędzią deski. W ten sposób zostanie zabezpieczona całość opierania przed przypadkowym 
samoczynnym złożeniem się. Teraz mamy 2 elementy widoczne poniżej.

Należy pamiętać o zachowaniu odstępu 1 cm pomiędzy długimi deskami.
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OPĚRKA

Pro vytvoření opěrky přišroubujeme 2 malé prkýnka k deskám 120 cm ve vzdálenosti cca 20 cm od okrajů (obr.).

Tyto dlouhá prkna taktéž musí být od sebe vzdálená o 1 cm – stejně jako všechny prkna určená na kryt pískoviště.

Krátká prkna připevníme tak, aby jeden okraj lícoval s dlouhým prknem a druhý přesahoval dlouhá prkna o cca 
7,5 cm. Tím zabezpečíme, aby se opěrka nesložila sama od sebe. Nyní vznikly 2 níže nakreslené dílce.

Pamatujme na zachování 1 cm odstupu mezi dlouhými prkny.



       POŁĄCZENIE OPARCIA Z ŁAWECZKĄ 

         Następnie łączymy te elementy ze sobą za pomocą zawiasów, jak poniżej. 

       POŁĄCZENIE RAMY

         Elementy przygotowane wcześniej skręcamy z konstrukcją za pomocą zawiasów, tak jak na zdjęciu. 
Piaskownica jest gotowa do użytku !
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SPOJENÍ OPĚRKY S LAVIČKOU

Pomocí pantů spojíme díl lavičky a opěrky, tak jak je určeno na obrázku.

SPOJENÍ RÁMU

Připravené dílce spojíme s konstrukcí pomocí pantů dle obrázku. Pískoviště je hotovo!



       
        EFEKT KOŃCOWY

Życzymy szybkiego montażu oraz miłej zabawy dla Państwa pociech ! 

Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do skorzystania 
z naszych produktów ponownie. 
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VZHLED PO OTEVŘENÍ

Přejeme snadnou montáž a dobrou zábavu!

Děkujeme za důvěru a doufáme, že i nadále nám zachováte přízeň.


