Monteringsanvisning

KRAIBURG ergoBOARD
Forutsetninger:
Matter er allerede
montert i båsene

Betonggulvet:
• jevnt
• glatt
• rent

ergoBOARDS:
Jevn temperatur: minimum
5° C to maksimum 30° C
(lagres i henhold til dette)

Dette trenger du:
Måling:

Merking:
eller

Skjæring:
eller

Boring og montering:

festebolter:
festebolter ø 10 x 80 mm med

eller

• sekskanthode (SW 13) - A2
• og skiver ø 40 mm - A2

eller

(festebolter er inkludert I levereansen)

eller

eller

Viktig: Bruk ergoBOARD med riktig lengde:
• Hvis bredden på liggebåsen 115 cm: bruk ergoBOARD som er 115 cm lang
• Hvis bredden på liggebåsen er 120 cm eller mer: bruk ergoBOARD som er 120 cm lang
• Hvis bredden på liggebåsen er mellom 115 og 120 cm: Bruk begge lengdene med
ergoBOARD
(Det er bare mulig å bruke ergoBOARD når liggebåsen har en bredde på minst 115 cm.)
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Plassering av ergoBOARD

Sett ergoBOARD løst inntil matten og sentrer den i forhold til liggebåsen
Avrundet kant skal peke framover

Eventuelt kan
ergoBOARD
monteres med
et lite mellorom til matten
Det er to måter og montere ergoBOARD på:
Det nedfeltet området plasseres rett under båsskille
(max. +/- 6 cm)

Det er mulig og ha et mellomrom mellom to
ergoBOARD

Fortsetter
neste side
Installasjon kan variere ut fra lokale forhold. Produsent/
importør er derfor ikke ansvarlig for installasjonen!
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installation instructions

Innfesting

!

Bruk forsterkningene som er laget til formålet:

Boring

Slå plasthylsen
inn slik at den
ligger jevnt
med overflaten

Fest på hvert punkt!

Fest bolt og
skive

!

Skru inn bolten slik at den så
vidt trekker seg ned.
IKKE overtrekk!

Tips for å hinder
forskyvninger:
1. Bor første hull
2. Slå inn en plasthylse
3. Bor neste hull og gjenta
til du er ferdig
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