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     M O N T A Ż U 

 

UWAGA!! 

Przed rozpoczęciem pracy należy 

szczegółowo zapoznać się z 

instrukcją. 

Przybliżony czas montażu dla 

dwóch osób to 2 godziny. 
 

 

WYMAGANE NARZĘDZIA: 

Ołówek, metrówka, poziomica, młotek, 

klucz nasadowy do śrub, wkrętarka, 

drabina, 

 



 

Nogi montujemy w bardzo podobny sposób 

do montażu nóg huśtawki. 

Brak krokwi rekompensuje poręcz dołączona 

z góry konstrukcji (rys.1). 

1. 

2. 

I. MONTAŻ NÓG 

Następnie mocujemy dodatkową łatę 

(załączona w zestawie) do usztywnienia 

konstrukcji nóg. Na dwa kręty do nogi oraz 

do deski poręczy. 
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Montaż stopni. 

 

Stopnie montujemy w jednakowych 

odstępach. Ostatni stopień nie niżej jak 2cm 

od dolnej krawędzi krótszej deski spinającej 

nogi. Zalecamy przymiarkę do wysokości 

dokładnie takiej ile potrzeba na położenie 

podłogi. Ostatni stopień służy jako podpora 

dla podłogi części startowej ześlizgu. 

3. 

5. 

II. STOPNIE, PORĘCZ, WYKOŃCZENIE 

Wykończenie oraz podłoga. 

 

Są to dość istotne elementy z uwagi na późniejszy montaż ześlizgu. 

Dolna łata spina nogi dostawki wraz z nogami huśtawki 

zapewniając stabilność. Zalecamy montaż na cztery wkręty. 

Górna łata służy głównie do podtrzymania podłogi. Powinna 

znajdować się na tej samej wysokości, co ostatni stopień drabinki. 

Podłogę mocujemy do łat. Prawidłowo zamontowana podłoga 

powinna zapewnić podstawę dla ześlizgu. 

Ześlizg montujemy na wkręty lub śruby (w zależności od uznania). 
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4. 

Montaż barierki. 

 

Każdy element mocujemy do 

sąsiedniego w miejscu styku. 

Wkręty należy dokręcać z 

należytą starannością, aby nie 

uszkodzić elementów oraz aby 

barierka była odpowiednio 

stabilna. Na rysunku zaznaczono 

kolorem szarym elementy barierki 

oraz miejsca dla wkrętów 
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Wymiary: 

• Wysokość: 178cm 

• Rozstaw nóg: 200cm 

• Szerokość: 61cm 

• Długość: rozstaw nóg + 

ślizg 3m 


