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Materialer
• Solide deler laget av resirkulert plast (PE) gjennomfarget.
• Skruer i rustfritt stål og låsebolter

Montering
Produktet leveres ferdigmontert, forankring er mulig.

Beskrivelse
Bordet består av to A-formede deler laget av 4 x 12 cm bjelker 
med to fastmonterte benker pluss bordplate. Benkene består av 
to 4 x 12 x 120 cm planker. Bordplaten består av fem 4 x 12 x 120 
cm planker. Mellom de A-formede delene er en 4 x 12 cm bjelke 
montert. Et hull på 50 mm for parasollstangen er å finne midt på 
bordet (passer for parasollstenger med diameter 45 til 48 mm).

Forankring
Bordet er frittstående men kan også forankres på hardt underlag. 
Bordet har forlengede bein til forankring på løs grunn (gress etc) 
ved bruk av sandsement eller betong. 

Kun for bruk med 
parasollstenger diameter 
45-48 mm (ved bruk av 
mindre parasoller kan fingre 
sette seg fast i mellom-
rommet).

OBS! Bruk ikke 
parasollen ved 
sterk vind.

I følge EN1176 er ikke produktet 
kategorisert som lekeutstyr, og 
TÜV-sertifikat er derfor ikke 
nødvendig.

100% resirkulert materiale



Forankring på hardt og flatt underlag
Skru de fire medfølgende vinklene fast i bordbeina og underlaget ved hjelp av spiker-
plugger. Det er anbefalt  å forhåndsdrille hullene i bordbeina ved hjelp av et tre- eller 
metallbor på 4 mm. Hullene i underlaget bør drilles med et bor beregnet for harde 
flater (8 mm).

Piknikbordet GP16b bør forankres. Det har forlengede bein (40 cm lengre) som bør 
forankres i bakken ved hjelp av betong eller en sand-sement-blanding.

Av sikkerhetsgrunner er det anbefalt å respektere minst 10 cm 
mellom toppen av forankringen (betong) og grunnivået. Nødvendig 
betongvolum pr. bordbein er: +/- 0,15 m3 

Viktig råd
Bruk et skarpt bor for å lage hullene i underlaget, og sett først plastdelen av pluggen i hullet. Skru 
deretter metallspikeren inn i pluggen i stedet for å hamre den inn. På denne måten unngår du å skade 
spikerens hode, og den blir enkel å løsne ved behov.


