
NÁVOD
ke kotvení houpačky se skluzavkou

1. Označení místa pro zavrtání zemních vrutů
Sestavenou dřevěnou konstrukci umístíme tam, kde chceme, aby byla kotvena do země. 
Abychom věděli, kam přesně zavrtat zemní vruty, označíme si (např. barevným sprejem)
zem v místě sloupků dřevěné konstrukce.
Poté dřevěnou konstrukci dočasně odneseme, ať máme přístup k označeným bodům.

 

Obdržené součásti:
(1) 6 ks zemních vrutů, (2) 18 ks vrutů do dřeva 8x80 mm

Budete potřebovat:
Akušroubovák, bit Torx TX40
Montážní tyč nebo třeba lať

       pro vytvoření páky při zavrtávání
       zemního vrutu do země
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Dále se může hodit:
Vodováha
Např. barevný sprej pro označení

Pomocník pro manipulaci
       umístění zem. vrutů

       s dřevěnou konstrukcí

Obr. 1 a 2: Označení míst pro následovné
zavrtání zemních vrutů 

*Uváděný návod kotvení houpačky se skluzavkou představuje jeden z více možných postupů. 
Popisujeme námi nejčastěji užívaný postup.



2. Zavrtání zemních vrutů

Můžeme si pomoci vyražením svislé díry do země pomocí montážní tyče a kladiva.
Do označených míst postupně zavrtáváme zemní vruty kolmo k zemi. Použijeme montážní
tyč nebo lať pro vytvoření páky při zavrtávání zemního vrutu do země. V zemním vrutu je
otvor pro použití montážní tyče, při použití latě nám poslouží patka ve tvaru U.
Úroveň zavrtání zemních vrutů se může u každého vrutu lišit v závislosti na svažitosti
terénu. Pomocí vodováhy si kontrolujeme správnou úroveň zemních vrutů za účelem toho,
aby zemní vruty (a následně dřevěná konstrukce) byly vzájemně v rovině.
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Obr. 3: Vsazení zemních vrutů 
             do označených míst

Obr. 4: Zavrtávání zemního vrut do země
                           (zde pomocí latě)

3. Vsazení konstrukce
Zkontrolujeme si správné otočení patek zemních vrutů vůči konstrukci, viz obr. 5.
Sloupky dřevěné konstrukce vsadíme do zemních vrutů. 

       Můžeme si pomoct:
 - dočasným povolením bočních vzpěr, čímž vznikne vůle sloupků
 - roztáhnutím zemního vrutu v místě U např. latí
 - někdy je potřeba použít sílu pro zapasování sloupku do zemního vrutu.

Obr. 5: Poloha patky ve tvaru U: směřuje do vnitřní a vnější 
             strany konstrukce, nikoliv přední a zadní strany. 

Obr. 6: Vsazení dřevěné konstrukce 
             do zemních vrutů 



4. Upevnění konstrukce v zemních vrutech
Sloupky dřevěné konstrukce v zemních vrutech upevníme vruty 8x80 mm. 

Z jedné strany zemního vrutu zavrtáme jeden vrut do prostředního otvoru, viz obr. 7.
Z protější strany zemního vrutu zavrtáme dva vruty do otvorů úhlopříčně proti sobě, viz obr. 8.

      Na jeden zemní vrut připadají 3 vruty do dřeva.

Obr. 7: Vrut v prostředním otvoru Obr. 8: Dva vruty v otvorech úhlopříčně naproti sobě

Houpačka se skluzavkou je nyní maximálně stabilní a v rovině.
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Možné komplikace:
Zemní vrut nejde zavrtat, protože jste narazili na kámen.
- Zkuste změnit vybrané umístění o pár cm. 
- Nebo, pokud zemní vrut částečně jde zavrtat, jen ne celý, zkraťte ho (flexou).
  (Zkrácení nebude mít negativní vliv na funkčnost zemního vrutu. Dodávané zemní vruty jsou hodně
  dlouhé, tudíž poskytují dostatečnou rezervu pro tyto případy.)
- V případě potřeby velmi zkrácený vrut zafixujte v zemi betonem.



V případě nejasností či komplikací nás kontaktujte:

725 120 249 

info@houwood.cz

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

725 120 246 

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

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

