
Art. 844 BENJAMIN Pawilon dla dzieci
Zestaw montazowy zawiera sruby, bez dachu. 

�. Slupy                                    48 x 48 x 1350 mm                    4
�. Moduly                                 36   x   68  x   1546  mm                   16 (4)      zmontowane w 4-poziomowe bloki
�. Deska dachu                        28   x   58  x   1548  mm                    4
�. Zastrzaly                              28    x   58  x   190   mm                    8
�. Krokiew                                28   x   58  x    1150 mm                    4
�. Czubek dachu                      48   x   48  x    110   mm                    1

Dodatki:
A. Sruby                                    4,5   x  45   mm                                 60           do modulow przy slupach (32), 

belek dachu przy slupach (8), zastrzalów (16), 
krokwie do czubka dachu (4)

B. Sruby                                   4,5   x   35   mm                                 16          do krokwi przy katowniku (8), plandeki dachu (8)
C. Katownik, ocynkowany                                                                    4         nawiercone
D. Sruby                                     5 x   70   mm          4           do krowki do czubka dachu

Do zakupu oddzielnie:
Plandeka dachu                                                                                             do przykrycia dachu 

Wyszczególnienie Wymiary                     Liczba        UwagiLista elementów

Wymiary:
Powierzchnia 1640 x 1640 mm
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Wymiary: ok. 160 x160 x 180 cm ( S z x D x W)



Art. 844 BENJAMIN Paiwlon dla dzieci bez dachu 
Zestaw montazowy zawiera okucia 

Detal III:

Montaz scian bocznych:
Polóz dwa slupy � na podlodze (Uwaga na podciecia w slupach).
Przymocuj zmontowane bloki modulów �  po 4 sruby (A.) do kazdego slupa.
Zmontuj druga sciane.
Postaw dwie konstrukcje. Przymocuj dwa pozostale bloki modulow. 
Pawilon moze stac sam. Przymocuj teraz belki dachu � und 
zastrzaly �, tak jak pokazane na rysunku (A.) (patrz Detal I a) i b)).

Montaz konstrukcji dachu:
Zamontuj 4 katowniki (C.), jak pokazane, do slupów �(Detal II. – nawiercic, katowniki mozna lekko 
odgiac w góre). Zacznij montaz pierwszej krokwi �, do tego uzyj  
dwóch srub (B.). Zamoncuj teraz czubek dachu �(Detil III.) srubami (A./D.). 
Teraz mocuj odpowiednio przeciwlegla krokwie do katownka (C.) i do 
czubka dachu � Tak samo zmontuj pozostalek krokwie.

Montaz dachu (bez obrazka):
Przykryj plandeka konstrukcje drewniana. Przymocuj plandeke dachu do modulow za pomoca 
dolaczonych 8 srub (B.).

Nasze wskazówki montazowe:

Montaz konstrukcji dachu:

Detal I a) i b):

Detal II:
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