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Návod- Jak využít paletu na zahradě - HORNBACH.cz
Krok po kroku
1. krok
Nejdříve je třeba přiříznout následující materiály. Využít
můžete naše přířezové centrum nebo použijte děrovku či :•
topolová překližka: 3 ks v přířezu 1.100 x 100 mm• lať: 2
ks přiříznout na 600 mm• překližka se síťotiskem: 6 ks v
přířezu 400 x 100 x 21 mm

2. krok
Nejprve odstraňte obě prkna, viz vyobrazení. Vaše bylinky
budou později přístupné z přední i zadní strany.

3. krok
Předvrtejte dřevěné přířezy 40 x 10 x 2 cm, potom je můžete
přišroubovat jako dno jednotlivých polic s rostlinami a to
pomocí šroubů 3,5 x 35 mm.

4. krok
Na označení jednotlivých polic s rostlinami přišroubujte
dřevěné přířezy 110 x 10 cm, jejich řezné hrany nejprve
zapečeťte lodním lakem. Použijte šrouby 3,5 x 20 mm
(otvory pro šrouby předvrtejte).

5. krok
Paleta kvůli své hmotnosti potřebuje stabilní stanoviště.
Sešroubujte zespodu obě přiříznuté latě tak, aby na obou
stranách přečnívaly stejnou částí. Zde předvrtejte otvory na
a přišroubujte pomocí šroubů 4,5 x 60 mm.

6. krok
Vysoký záhon nyní postavte a osázejte truhlíky. Rostliny
lačnící po světle přijdou nahoru a stínomilné rostliny dolů.
Tím pro ně vytvoříte ideální podmínky.

Další možnosti upevnění palety

Zde je místo pro vaše poznámky

Strana 2 / 2

1. krok
Pomocí řetězu můžete paletu pověsit přímo na zábradlí.
Těžkou europaletu můžete také postavit na zem a pomocí
řetězů ji zajistit proti pádu.

2. krok
Řetěz je ideálním upevňovacím prostředkem. Články řetězu
můžete pospojovat pomocí závitového šroubu. Šroub
vyberte dle vnitřního rozměru článku řetězu. Před a za
řetěz přidejte vždy na šroub ještě jednu podložku a poté
našroubujte vhodnou matici.

3. krok
Protože je paleta sama o sobě těžká, musí být dobře
zakotvena v podkladu. V žádném případě nesmí stát volně
a bez upevnění. Na palety do betonu použijte rámové
nosníky k našroubování.Pokud je podklad volný, jako např.
zahradní půda, můžete paletu upevnit pomocí natloukacích
základových dutinek. Základové dutinky se do půdy
zatloukají zatloukacím nástrojem, který se nasadí na horní
část dutinky. Dutinku do země zatloukejte kolmo.
4. krok
Na každou paletu se do země zatlučou dvě dutinky. Velikost
použitých dutinek se řídí podle velikosti použitých sloupků,
jejich rozestupu a rozestupu mezi vnějšími podpěrami
palety. Aby se paleta nedotýkala země, umístí se na
každé straně dutinky dva hranoly. Hranoly ještě vyrovnejte
pomocí , paleta poté bude upevněna rovně.
5. krok
Na hranoly se nyní postaví paleta. Skrz paletu umístěte
do dutinek dva sloupky. Délka sloupků se řídí podle palety.
Pokud nahoru do palety chcete zasadit květníky, nesmí
být sloupky příliš dlouhé. Sloupky zašroubujte k oběma
dutinkám a potom do palety.
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