
S ED LO
n á v o d  k  z a u z l e n í

1. Postup zauzlování

Vezmeme jedno lano a jeho konce protáhneme otvory, které jsou blíže k sobě.

UZEL: Převinuté očko

Přivážeme lano k sedlu:

       Ze spodní strany sedla lano zauzlujeme.

       Obyčejný uzel, který má však volný konec provlečen vícekrát (zde 2x). 
       Nejjednodušší smyčka, která je pevná a bezpečná. 
       Při pořádném utáhnutí se těžce rozvazuje.

Obr. 1: Lano protáhneme otvory Obr. 2 a 3: Na koncích lana uděláme uzel: převinuté očko

Zopakujeme s druhým lanem.
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Zde už si vystačíme s obyčejným uzlem:
Jakmile máme na sedle přivázaná lana, provedeme uzlování č. 2.

      Provedení dle foto. Provedeme na obou lanech.

Obr. 4, 5, 6: Uzlování č. 2 - obyčejný uzel

Obr. 7: Uzlování č. 2 - obyčejný uzel - VÝSLEDEK
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Sedlo již můžeme zavěsit na houpačkové háky.

2. Zavěšení sedla na houpačkové háky

Obr. 8: Zavěšení na standardní hák
                   dvojitý s vrutem

3. Zkrácení lana - pokud je příliš dlouhé

Sundáme sedlo z háků a na obou lanech uděláme obyčejný uzel.
Tímhle způsobem (přidáváním uzlů) lze lano libovolně zkracovat,

Pokud Vám přijde, že jsou lana příliš dlouhá a sedlo máte velmi nízko, 
lze je snadno zkrátit - opět - zauzlováním.

      a rozvázáním uzlu lze lana zpět prodlužovat.

Obr. 10: Přidání dalších uzlů = zkrácení lana

Obr. 9: Zavěšení na hák se třmenem Typ D+
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V případě nejasností či komplikací nás kontaktujte:

725 120 249 

info@houwood.cz

www.houwood.cz                  facebook.com/houwood.cz              instagram.com/houwood.cz
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?CO DÁL

Pokud jste si objednali sedlo bez nátěru, tak je potřeba jej vlastním nátěrem opatřit, čímž dřevu pomůžete
udržet si déle pěkný vzhled a při použití pigmentované varianty předejdete jeho rychlému zešednutí. 
Pro nátěr dřeva Vám doporučujeme LAZURY či terasové oleje. Lazura, narozdíl od laku či jiné barvy, zvýrazní
přirozenou kresbu dřeva, nechává dřevo prodyšné (dřevo může dýchat), výrazně snadno se nátěr obnovuje
(zejména u tenkovrstvé lazury), mnoho lazur obsahuje přírodní oleje a lazury také poskytují dřevu ochranu (před
hnilobou, škůdci a zejména před povětrnostními vlivy, UV zářením) a tak dále. Většina výrobců lazur nabízí
širokou škálu odstínů.
Nátěr dřeva je potřeba časem obnovit, čímž pomůžete prodloužit životnost a pěkný vzhled sedla.

NÁTĚR

        Nátěr stejně jako dřevo časem přirozeně degraduje, déšť jej smývá, na slunci bledne, atd. ... 

https://m.me/houzvaCZ
https://wa.me/420725120246
tel:+420725120249
tel:+420725120249
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