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Obsah balení
Číslo dílu/popis

1. Dřevěná lať, 9 kusů, z toho 2 s jednou zaoblenou hranou
2. Kovová postranice, 2 kusy
3. Kovová spojovací tyč, 2 kusy
4. Kovový plát-výztuž sedáku, délka 34 cm,1 kus (jen u lavičky Zala Extra 150)
5. Kovový plát-výztuž opěrky, délka 25 cm,1 kus (jen u lavičky Zala Extra 150)
6. Kovová výztuž ve tvaru L – na sedák a opěrku (jen u lavičky Zala Extra 180)
7. Samořezný vrut do dřeva dlouhý, délka 3 cm, 18 kusů
8. Samořezný vrut do dřeva krátký, délka 2,4 cm, 9 kusů (Zala Extra 150), 
11 kusů (Zala Extra 180)
9. Spojovací šroub se závitem, délka 3 cm, 4 kusy
10. Kovový roztažný kotevní šroub, 4 kusy



Návod na montáž
1. Postavte kovové postranice 2 na zem vedle sebe zhruba na délku dřevěných latí.
2. Přiložte do vnitřní části jedné postranice dvě spojovací tyče 3 a lehce přišroubujte
šroubem 9 – nedotahujte. Poté přiložte k druhé postranici a přišroubujte šroubem 9,
nedotahujte.
3. Vložte do dolní části postranic pět dřevěných latí 1 sedáku a to nalakovanou stranou
nahoru. Jako první umístěte lať se zaoblenou hranou.
4. Přišroubujte latě k postranicím dlouhými samořeznými vruty 7. Otvor v postranici předtím
vždy nasměrujte na střed latě.
5. Vložte do horní části postranic čtyři dřevěné latě 1 pro opěrnou část a to nalakovanou
stranou nahoru – navlékejte latě šikmo a zasouvejte do postranic. Jako poslední umístěte lať
se zaoblenou hranou.
6. Přišroubujte latě k postranicím dlouhými samořeznými vruty 7. Otvor v postranici předtím
vždy nasměrujte na střed latě.
7. Dotáhněte šrouby 9 ke spojovacím tyčím 3.
8. Obraťte smontovanou lavici vzhůru nohama a u lavičky Zala Extra 150 na střed sedací
plochy přišroubujte krátkými samořeznými vruty 8 postupně ke každé lati kovovou výztuž 4 a
na střed opěrné plochy přišroubujte kovovou výztuž 5. 
9. U lavičky Zala Extra 180 přiložte ke středu sedací a opěrné plochy výztuž 6 ve tvaru L a
přišroubujte krátkými samořeznými vruty 8 k latím.
10. V případě, že budete chtít lavičku ukotvit k pevnému povrchu, použijte kotevní šrouby 10
a připevněte je k výřezům v nohách lavičky.
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