Bänkar & Grillgaller
Skruv & verktyg som behövs
25 st 90 mm träskruv
80 st 70 mm träskruv
Rostfria

Skruvdragare

Borr 28 mm

Tumstock

Skruva 45 x 120 som är 1100mm lång med 2 skruv på varje sida.
Placera den så den ligger i mitten och kortsidan på planken kommer
50/50 på ”fötterna” så du skruvar fast de 2 delarna. Skruva från andra sidan igenom
”fötterna” och in i kortänden med 90mm skruv.
Sedan så ska knutarna på, dom placerar du i mitten, och sätter skruv in i från. Då skruvar
du över och under 45 x 120 planken in i ”knuten” med 90mm skruv.

Sedan ska det på en 34 x 120 som är klyvd 10° och är 1580mm lång.
Den placeras 45mm in som på bild, sedan så ska utsticken vara ca 195mm.

Sedan skruvar du 2 st till 1580mm som inte är klyvda och placerar mellanrummet mellan
som du vill ha det.

Efter detta är det ryggstöd, då har du 45 x 58 som är 850mm lång.
Ska skruvas med 3 st skruvas i varje, en i varje plank på ”foten”.
Där är det bra om du har 70mm skruv så det inte går igenom.
Där placerar du den själv i höjd beroende på högt ryggstöd du vill ha.
Lägg den i lutning så den ligger jämt med planken som är klyvd 10°.

Sedan ska du du sätta 2 st 34 x 120 1580mm som ska sticka ut lika mycket som de
resterande på bänken, dvs 195mm. Den övre planken ska ligga i överkant med reglarna du
har skruvat dit för ryggstödet.

Montering av grillgaller
1, Markera ut med en penna vars stången ska vara. Vi rekommenderar att ni sätter
grillgallret i ett hörn så nära plåtlådan som möjligt.
2, Lyft bort plåtlådan, borra ett hål till du kommer igenom hela vägen.

3, Skruva en ”stopp” inuti grillringen, höjd bestämmer du själv beroende på hur mycket du
vill att stången ska sticka upp. Du kan även göra ett hål i ”stoppen” där stången kommer
att stå, men inte hela vägen igenom.
Då får du stången att stå väldigt stabilt.
Sedan är det bara att ställa dit stången, lägga tillbaka plåtlådan och sist hänga dit
grillgallret. KLART

Hoppas att du blev nöjd med din grillplats från Botniastugan!
Du får hemskt gärna skicka in bilder till oss på ditt färdiga resultat.

