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   Piaskownica do której dołączona jest niniejsza instrukcja wykonana jest z drewna świerkowego. Produkt 
posiada 2 ławeczki, które mają możliwość zamknięcia piaskownicy. Piaskownica spełnia wszystkie normy, 
które zezwalają, aby użytkowały ją dzieci w trakcie zabawy, jak i również może być elementem 
dekoracyjnym ogrodu. 

W skład montażowy piaskownicy wchodzą: 

Do złożenia piaskownicy potrzebujemy: 
1. Wkrętarki a najlepiej wkrętaka
2. Miarka
3. Wiertarka do wiercenia otworów z cienkim wiertłem 
4. Chęci do pracy 
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Der Sandkasten ist aus Fichtenholz hergestellt. Er enthält 2 Bänke, die ermöglichen, den Sandkasten zu 
schließen. Der Sandkasten erfüllt alle Normen für Produkte, die für Kinder bestimmt sind. Er kann auch als 
Dekoration im Garten dienen.

Der Sandkasten besteht aus folgenden Teilen:

Um den Sandkasten zu montieren, benötigen wir:

1. Schraubendreher oder Akkuschrauber
2. Meter
3. Bohrmaschine und dünner Bohrer



      ZŁOŻENIE RAMY

       W celu złożenia podstawy ramy piaskownicy kładziemy obok siebie dwie deski o długości 116 [cm]. Aby 
połączyć jedną deskę do drugiej mocujemy je małymi klepkami na końcach za pomocą wkrętów długich. 
Analogicznie postępujemy w przypadku pozostałej pary desek o długości 116 [cm].

       Do powstałych na powyższym rysunku boków ramy piaskownicy przykręcamy prostopadle 4 deski o 
długości 120 [cm] (po 2 sztuki na jedną stronę) za pomocą długich wkrętów. Dzięki temu otrzymujemy 
kwadratową ramę piaskownicy o wymiarach: 120 [cm] x 120 [cm]. 
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zum Bild: Bretter 120 cm lang

Bretter 116 cm lang

ZUSAMMENSETZUNG DES RAHMENS

Beim Zusammensetzen des Sandkastenrahmens legen wir 2 Bretter mit einer Länge von 116 cm nebeneinan-
der. Wir verbinden ihre Enden mit kleinen Brettern mit langen Schrauben. Gehen Sie genauso mit dem zweiten 
Paar der Bretter mit der Länge von 116 cmvor.

Befestigen Sie zu den vorbereiteten Seiten des Sandkastenrahmens senkrecht 2 Bretter mit einer Länge von 
120 cm (2 Stück auf jeder Seite) mittels der langen Schrauben. Dies ergibt einen quadratischen Sandkastenra-
hmen mit den Abmessungen von 120 cm x 120 cm.



       W kolejnym etapie mocujemy cztery deski o długości 120 [cm] w górnej części ramy wzdłuż strony 
dłuższej. Po 2 sztuki na obie strony. Deski te będą stanowiły część ławeczki piaskownicy. 

Pomiędzy długimi deskami składającymi się na pokrywę piaskownicy należy zachować odstęp 1 cm.

     ZŁOŻENIE ŁAWECZKI

      Następnie dwie deski o długości 120 [cm] kładziemy obok siebie równolegle o odległości ok 1 [cm]. 
Łączymy je ze sobą prostopadle za pomocą dwóch desek 18 cm w odległości około 30 cm od krawędzi. 
Przykręcamy również po 2 zawiasy (rys.). Tworzymy dwa takie elementy po jednym dla każdej ze stron. 

Należy pamiętać o zachowaniu odstępu 1 cm pomiędzy długimi deskami. 
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Im nächsten Schritt werden 4 Bretter mit einer Länge von 120 cm im oberen Teil des Rahmens an der Seite der 
längeren Bretter angebracht. 2 Stück auf jeder Seite. Diese Bretter bilden die Sandkastenbank.

ZUSAMMENSETZUNG DER BÄNKE

Im nächsten Schritt werden zwei 120 cm lange Bretter in einem Abstand von 1 cm nebeneinander gelegt. Sie 
werden mit zwei 18 cm langen Brettern in einem Abstand von ca. 30 cm von jeder Randkante zusammen 
verbunden. Bringen Sie 2 Scharniere an (Abb.). Wiederholen Sie diesen Vorgang, damit 2 gleich montierte Teile 
entstehen.

Lassen Sie zwischen den langen Brettern der Sandkastenabdeckung einen Abstand von 1 cm. 

Halten Sie einen Abstand von 1 cm zwischen einzelnen langen Brettern ein.



      OPARCIE

        W kolejnym etapie zajmiemy się wykonaniem oparcia. 
Przykręcamy 2 małe klepki (30 cm) do desek 120 cm w odległości 20 [cm] od krawędzi (rys.).

Odległość pomiędzy długimi deskami musi wynosić 1 cm – tak jak przy wszystkich długich deskach 
składających się na pokrywę piaskownicy. 

Jako kolejną czynność skręcamy.
Klepkę ustawiamy w ten sposób, aby wystawała na odległość 7,5 [cm], aby krawędź zewnętrzna klepki była 
na równi z krawędzią deski. W ten sposób zostanie zabezpieczona całość opierania przed przypadkowym 
samoczynnym złożeniem się. Teraz mamy 2 elementy widoczne poniżej.

Należy pamiętać o zachowaniu odstępu 1 cm pomiędzy długimi deskami.
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LEHNE

Um eine Lehne zu erstellen, schrauben Sie 2 kleine Bretter in einem Abstand von ca. 20 cm von den Randkan-
ten an die 120 cm lange Bretter (Abb.).

Diese langen Bretter müssen ebenfalls 1 cm voneinander entfernt sein - genau wie alle Bretter, die für 
die Sandkastenabdeckung bestimmt sind.

Befestigen Sie die kurzen Bretter so, dass ein Rand bündig mit dem langen Brett ist und die andere die langen 
Bretter um ca. 7,5 cm überlappt/überragt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Rückenlehne nicht von selbst 
abklappt. Jetzt sind die 2 unten gezeichneten Teile fertig.

Denken Sie daran, dass Sie einen Abstand von 1 cm zwischen den langen Brettern einhalten sollen.



       POŁĄCZENIE OPARCIA Z ŁAWECZKĄ 

         Następnie łączymy te elementy ze sobą za pomocą zawiasów, jak poniżej. 

       POŁĄCZENIE RAMY

         Elementy przygotowane wcześniej skręcamy z konstrukcją za pomocą zawiasów, tak jak na zdjęciu. 
Piaskownica jest gotowa do użytku !
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ANSCHLUSS DER LEHNE AN DIE BANK

Verwenden Sie die Scharniere, um die Teile der Bank und der Rückenlehne - wie in der Abbildung gezeigt - zu 
verbinden.

VERBINDEN DES RAHMENS

Die zusammengebauten Teile werden mit Scharnieren gemäß Bild mit der Konstruktion verbunden. Der Sand-
kasten ist fertig!



       
        EFEKT KOŃCOWY

Życzymy szybkiego montażu oraz miłej zabawy dla Państwa pociech ! 

Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do skorzystania 
z naszych produktów ponownie. 
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DAS AUSSEHEN NACH DEM ÖFFNEN

Die zusammengebauten Teile werden mit Scharnieren gemäß Bild mit der Konstruktion verbunden. Der Sand-
kasten ist fertig!

Wir wünschen Ihnen eine einfache Montage und viel Spaß!

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und hoffen, dass Sie uns weiterhin bevorzugen.


