
Obdržené součásti:
(1) 1x horní trám, (2) 4x sloupky, 
(3) 2x 2 ks boční vzpěry 
(jedna boční vzpěra sestává ze dvou částí), 
(4) závěsné háky na houpačku*,  
(5) 16x konstrukční vrut 8,0x120 mm

Budete potřebovat:
Akušroubovák, bit TX40
Pomocníka
U houpačkových háků s vrutem: 
- Např. montážní tyč nebo dlouhý šroubovák,
   či jinou pomůcku pro dotažení háků pomocí páky
U houpačkových háků se třmenem:
- Klíč (19) na utažení matek

Vždy 2 závěsné háky na jedno houpací místo.*
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Kam přesně zavrtat konstrukční vruty při montáži 
poznáte dle předvrtaných děr.

1. PŘIPEVNĚNÍ SLOUPKŮ K HORNÍMU TRÁMU

Horní trám si položíme na zem (obr. 1).
Do drážky v horním trámu vložíme sloupek. 

Jeden nadzvedne a drží sloupek, 

To samé provedeme s druhým sloupkem.
Převrátíme konstrukci a provedeme to samé s druhou dvojící sloupků.
Po připevnění všech sloupků (obr. 3) konstrukci postavíme.

Pomocí vrutů (5) spojíme sloupky (2) s horním trámem (1). Připevnění sloupků probíhá na zemi,
konstrukce se postaví až poté. Dáváme pozor, ať si při montáži konstrukci neodřeme o tvrdý podklad.

        Sloupky jsou dvoje - levé a pravé. Jejich správné umístění poznáte dle toho, 
        že sloupek pasuje do drážky a ladí s vrchem horního trámu.

       druhý jej v předvrtaných místech přišroubuje dvěma vruty do horního trámu (obr. 2).

(1) (1)

(2)
Obr. 1: Položený horní trám Obr. 2: Přišroubování sloupku k trámu Obr. 3: Konstrukce připravená k postavení

Na kratší části si najdeme střed, na který přišroubujeme delší část podle obr. 4.
Postup zopakujeme s druhou boční vzpěrou.

Boční vzpěra (3) sestává ze dvou částí (kratší a delší). 

Obr. 4: Sestavení boční vzpěry

(3)

2. BOČNÍ VZPĚRY



4. HOUPAČKOVÉ HÁKY

Zaznačíme si body pro rovnoměrné rozmístění háků ze spodu trámu.

Pro ulehčení zašroubování háku si můžeme vyznačená místa pouze lehce předvrtat. 

Zašroubujeme háky. Můžeme si pomoci vytvořením páky montážní tyčí, velkým šroubovákem apod. 

HOUPAČKOVÉ HÁKY DVOJITÉ S VRUTEM  (standardně dodávané)

        Přesné rozložení závisí na počtu umisťovaných háků a druhu zavěšovaných houpaček. 
        U námi vyráběného houp. sedla zvolte rozteč mezi dvěma háky zhruba 45 cm.
        U jiných, především u kruhů/hnízd, se může rozteč mírně lišit. Zjistěte, zda vhodnou rozteč neuvádí výrobce,
        případně sedlo/kruh/hnízdo přiložte ke konstrukci a vhodnou rozteč uvidíte.

        Použijeme na to vrták o průměru výrazně menším, než je průměr šroubovice háku.

Hák protáhneme vyvrtanou dírou, 
HOUPAČKOVÉ HÁKY SE TŘMENEM | TYP D+  (na objednávku)

       kotevní deska háku se vtlačí do trámu. 
       Shora zašroubujeme, utáhneme klíčem.
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3. PŘIPEVNĚNÍ BOČNÍCH VZPĚR NA KONSTRUKCI
Vzpěru přišroubujeme k hornímu trámu dle obr. 5.
Poté vzpěru přišroubujeme ke sloupkům dle obr. 6.
Postup zopakujeme s druhou boční vzpěrou.

Obr. 5: Připevnění vzpěry k trámu Obr. 6: Připevnění vzpěry ke sloupkům

Obr. 7: Zašroubování háku Obr. 8: Zašroubovaný hák



Z DŮVODU BEZPEČNOSTI VÁS A ZEJMÉNA VAŠICH DĚTÍ JE NUTNÉ KONSTRUKCI UKOTVIT!

V nabídce máme ke kotvení sadu zemních vrutů. Pokud jste si je objednali, pokračujte návodem ke kotvení.

Existují další kotevní metody, např. pomocí betonu. Je na Vás, pro jaký způsob se rozhodnete, který je pro Váš
terén vhodný,  případně se kterým máte zkušenosti. V každém případě dbejte na stabilitu konstrukce. 

Pokud jste si objednali konstrukci bez nátěru, tak je potřeba ji vlastním nátěrem opatřit, čímž dřevu prodloužíte
životnost a při použití pigmentované varianty předejdete jeho 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 je potřeba obnovovat, čímž prodloužíte životnost a pěkný vzhled konstrukce.

Jednou za čas zkontrolujte a dotáhněte konstrukční vruty a houpačkové háky pro zachování kvality konstrukce. 
Podle potřeby obnovte nátěr konstrukce. Před nátěrem konstrukci očistěte hadříkem od prachu a v případě
potřeby brusným papírem od nečistot. 
Výskyt prasklin, smolných ranek, suků apod. je přirozená vlastnost masivního dřeva. Dřevo je přírodní materiál,
který stále pracuje. Se správnou péčí Vám také bude velmi dlouho dělat radost. 

KOTVENÍ

        Ukotvená konstrukce se nikdy nepřevrhne a je na zemi naprosto stabilní.

        Pokud jste si je neobjednali a chcete je použít, můžete si je u nás doobjednat. 

NÁTĚR

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

ÚDRŽBA A PÉČE

info@houwood.cz

KONSTRUKCE JE SESTAVENÁ
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?CO DÁL

V případě nejasností či komplikací nás kontaktujte:
 725 120 249 

A pokud se chcete podělit o výsledek Vaší montáže, pošlete nám foto nebo nás označte u Vašeho příspěvku. 
Moc rádi se podíváme!  Děkujeme.

www.houwood.cz                  facebook.com/houwood.cz              instagram.com/houwood.cz

https://m.me/houzvaCZ
https://wa.me/420725120246
mailto:objednavky@houzva.cz
tel:+420725120249
tel:+420725120249
https://www.houzva.cz/
https://www.facebook.com/houzvaCZ
https://instagram.com/houzva.cz

