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Design Benjamin Bankhead, arkitekt SIR Produktnummer:  
Krus planteringsskål, metallglimmergrå  Ö16-00MG  
Krus planteringsskål, aluminium Ö16-00AL  
Krus planteringsskål svart   Ö16-00S  
Krus piedestal, metallglimmergrå  Ö16-01MG  
Krus piedestal, aluminium   Ö16-01AL  
Krus piedestal svart  Ö16-01S  
Markfundament   Ö16-02  
Planteringsinsats   Ö16-03  
Monatank 4 liter  Ö16-00 BT4  
Leveransspecifikation 
För montering mot gjutet betongfundamnet 
1 st skål Krus  
1 st piedestal 
1 st tillbehörspåse innehållande  
Skruv för montage av skål mot piedestal. 
4 st M6M M8x40 
4 st BRB 8,4x15x1,6 A2 
Skruv för montage av piedestal mot  
4 st Gängad stång M10x 100 mm A2 
12 st M6M A2 mutter  
4 st BRB 10,5x18x1,6 A2 
4 st MHM M10 A2 Hattmutter. 
För montering mot markfundament  
tillkommer ett markfundament. 
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Montering 
Montering av skål mot piedestal. 
Skålen ställes upp på piedestalen 
Skål samt piedestal monteras samman med bifogade bricka och skruv. 
Fastsättning mot gjutet betongfundament 
1) Gräv ur till frosfritt djup. Storleken på gropen skall var ca 30x30 cm. 
Grunda med icke tjälskjutande material. 
2) Gjut ett fundament ca 30x30 cm och djup 50cm. 
Överytan på fundamentet skall sluta ca 5 cm under färdig markyta. 
3) När betongen brunnit borras 4 st hål för gängad stång M10x100 mm. 
Hålen borras med piedestalen som mall. 
4) Montera gängstången med kemankare 
5) Skruva på justeringsmuttrar på gängstängerna. Ställ på piedestalen på 
gängstängerna och höjdjustera. 
6) Märk upp samt kapa av gängstängerna I rätt höjd. 
Montera på brickor och hattmuttrar. 
Fastsättning mot markfundament. 
1) Gräv ur till frosfritt djup. Storleken på gropen skall var ca 30x30 cm. 
Grunda med icke tjälskjutande material. 
2) Ställ ner markfundamnetet och gjut fast det i mark. Ovankanten av 
markfundamentet skall ligga ca 5 cm under färdig mark 
3) Montera på gängstängerna på markfundamnetet med bifogade muttrar. 
En mutter på undersidan av flänsen och en mutter ovanpå flänsen 
4) Skruva på justeringsmuttrar på gängstängerna. Ställ på piedestalen på 
gängstängerna och höjdjustera. 
5) Märk upp samt kapa av gängstängerna I rätt höjd. 
Montera på brickor och hattmuttrar 
 


