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Lowther™ PARKBANK MET RUGLEUNING
INSTALLATIE HANDLEIDING

BELANGRIJKE OPMERKING: ZORG ERVOOR DAT ALLE RELEVANTE PERSONEELSLEDEN DEZE INSTRUCTIES  
VOOR GEBRUIK LEZEN

MINIMALE VEREISTEN 

Als er geen geschikte bestaande 
ondergrond is, dan moet de 
ondergrond volgens de tekening 
x 200mm dik beton op een goed 
geconsolideerde ondergrond worden 
geplaatst.

Het fundament moet glad zijn 
(afgestreken), vlak en vierkant en bij 
voorkeur op gelijke hoogte zijn als 
omliggende grond.

FULL BASE SLAB OPTION
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Seat Base

Tamper - resistant cap

M10 x 100mm hex head screw
M10 x 25mm washer
Anchor sleeve

120 -140m
m

Concrete base

1. Plaats de bank in de gewenste positie op de betonnen 
fundering en markeer met de boorpunt de gaten in de 
lipjes bij alle voetsteunen.

2. Verwijder de bank en boor met een steenboor 12mm 
diameter de gemarkeerde gaten tot een diepte van 120-
140mm.

3. Zorg ervoor dat de gaten vrij zijn van obstructies en gruis 
dat wordt veroorzaakt door het boren.

4. Zorg ervoor dat de sluitringen aan de bovenkant van 
de meegeleverde bouten op hun plaats zitten.

5. Verplaats de bank zodat de gaten in de voetstukken in 
lijn liggen met de geboorde gaten en tik met een hamer 
de vier bouten aan.

6. Draai de moeren met een 17mm inbussleutel aan 
totdat ze stevig vast zitten (maximale aanbevolen 
koppelinstelling is 40Nm).

7. Plaats één afdekkapje over elke bevestigingskop. Leg 
een stukje karton over het kapje en tik er met een hamer 
op. Zorg ervoor dat er een sluitring onder elke moer wordt 
gebruikt, omdat het anders niet mogelijk is om de moeren 
later nog te verwijderen.

Om te verwijderen: duw het kapje eerst weg met een 
schroevendraaier 

AFSTAND VAN DE RAND VAN DE FUNDERING TOT HET MIDDEN VAN DE KEILBOUT 
MAG NIET MINDER DAN 100MM ZIJN.

Opmerking: Keilbouten voor op beton en afdekkapjes voor de bouten worden standaard geleverd bij elke 
Lowther bank.

INSTRUCTIES VOOR BEVESTIGING OP BETON
(OP BESTAAND BETONNEN FUNDAMENT)

M10 x 100mm zeskantbout

M10 x 25mm sluitring

Ankerhuls

Afdekkapje voor bouten

Voetstuk van 
bank

Betonnen fundament

120 - 140m
m
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Seat Base

M10 x 70mm hex head screw
M10 x 25mm washer
Anchor sleeve

Tamper - resistant cap

Paving
slab

Paving
slab

1. Plaats de bank in de gewenste positie op de bestrating. 
Glasdon adviseert om twee tegels te combineren, waarbij 
een minimale afstand van 110mm vanaf elke rand tot het 
midden van de bevestigingspunten wordt gehandhaafd. 
Markeer met de boorpunt bij beide voetstukken van bank 
de bevestigingsposities.

2. Verwijder de bank en boor op alle vier de gemarkeerde 
punten de gaten door de tegels.

3. Zorg ervoor dat de gaten vrij zijn van obstructies en 
gruis, dat wordt veroorzaakt door het boren.

4. Zorg ervoor dat de sluitringen op de juiste positie aan 
de bovenkant van de meegeleverde bouten zitten.

5. Verplaats de bank zodat de gaten in de voetstukken in 
lijn liggen met de geboorde gaten en tik met een hamer 
de vier bouten aan.

6. Draai de moeren met een 17mm inbussleutel aan 
totdat ze stevig vast zitten (maximale aanbevolen 
koppelinstelling is 40Nm).

7. Plaats één afdekkapje over elke bevestigingskop. Leg 
een stukje karton over het kapje en tik er met een hamer 
op. Zorg ervoor dat er een sluitring onder elke moer wordt 
gebruikt, omdat het anders niet mogelijk is om de moeren 
later nog te verwijderen. Om te verwijderen: duw het 
kapje eerst weg met een schroevendraaier

AFSTAND VAN DE RAND VAN DE BESTRATING NAAR HET MIDDEN VAN KEILBOUT 
MAG NIET MINDER DAN 100MM ZIJN.

M10 x 70mm zeskantbout

M10 x 25 mm sluitring

Ankerhuls

Afdekkapje voor bouten

Betonnen tegel Betonnen tegel

Voetstuk van 
bank

INSTRUCTIES VOOR BEVESTIGING OP  
BESTRATING/BETONNEN TEGELS

OP BESTAANDE BESTRATING

BELANGRIJKE OPMERKING: ZORG ERVOOR DAT ALLE RELEVANTE PERSONEELSLEDEN DEZE INSTRUCTIES  
VOOR GEBRUIK LEZEN
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INSTRUCTIES VOOR BEVESTIGING MET  
VERKORTBARE BETONANKERS 

VOOR HET GIETEN VAN NIEUWE BETONNEN FUNDERINGEN

1. Plaats het product en teken een minimaal oppervlak 
rondom de bevestigingspunten van de bank af, zoals 
weergegeven in het BOVENAANZICHT.

2. Verwijder het product.

3. Graaf gaten in de twee gemarkeerde gebieden (stap 1) 
tot een diepte van ongeveer 300mm, zoals getoond in de 
DOORSNEDE TEKENING.

4. Als de vereiste diepte niet kan worden bereikt, kan de 
diepte van de bevestiging worden gewijzigd door de ring 
langs de draadstang te bewegen om het passend te maken. 
Zet de ring vast door de vleugelmoeren aan te draaien en 
snijd het overtollige stuk draadstang af. OPMERKING: Het 
volume beton per bevestiging moet gelijk blijven door de 
breedte of lengte van het gat te vergroten.

5. Bevestig de grondankers aan het product zoals getoond in 
de DOORSNEDE TEKENING en DE ‘EXPLODED-VIEW’ TEKENING.

6. We raden aan om zand/blokken in de bodem van de 
gegraven gaten te gebruiken om het product op de juiste 
hoogte te kunnen plaatsen.

7. Laat het product in de uitgegraven gaten zakken. 

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING: Vanwege het gewicht van 
het product adviseren wij om het product met twee tot vier 
personen op te tillen (afhankelijk van het product) of met een 
mechanisch hefhulpmiddel.

8. Zorg ervoor dat het product horizontaal waterpas en op de 
juiste hoogte staat.

9. Giet, terwijl het product op zijn plaats staat, de betonmix 
in de gaten zoals afgebeeld en laat deze dan uitharden. 
(We bevelen het gebruik van snelhardend beton aan, 
bijvoorbeeld klasse QC10).

DE AFSTAND VAN DE RAND VAN DE BETONNEN FUNDERING TOT HET MIDDEN VAN 
DE ANKERS MAG NIET MINDER DAN 100MM ZIJN.

WAARSCHUWING: Pas op voor leidingen in de grond.     
Wees voorzichtig tijdens de installatie. 
Bewaak de situatie indien nodig en werk op een veilige manier.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING: We raden voorafgaand aan de installatie van dit product een gezondheid en 
veiligheid risico-evaluatie aan.

110 110

300

BOVENAANZICHT

Seat Base

110

300

Tamper - resistant cap

DOORSNEDE TEKENING

M10 x 80mm 
hex head screw

M10 x 24mm 
washer

Adjustable
washer 

‘EXPLODED-VIEW’ TEKENING

BELANGRIJKE OPMERKING: ZORG ERVOOR DAT ALLE RELEVANTE PERSONEELSLEDEN DE IN DEZE BIJSLUITER GENOEMDE PUNTEN HEBBEN GELEZEN EN  
DAT EEN KOPIE WORDT VERSTREKT AAN HET PERSONEEL DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE INSTALLATIE EN HET ONDERHOUD VAN DIT PRODUCT.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING: RAADPLEEG TIJDENS HET INSTALLEREN DE ARBOWETGEVING.
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EN LOWTHER  ZIJN GEDEPONEERDE  HANDELSMERKEN VAN GLASDON GROUP EN AL HAAR FILIALEN IN 
GROOT-BRITTANNIË EN DE REST VAN DE WERELD.

Een onderhoudsschema met regelmatige controle is aanbevolen, waarbij onderdelen 
vervangen worden indien nodig.
Te vervangen onderdelen zijn beschikbaar bij Glasdon.
Glasdon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten of schade door foutieve installatie of incorrect 
gebruik van het product, of door aan het product toegebrachte wijzigingen zonder toestemming.

© Glasdon Europe SARL 01/2021
Glasdon behoudt zich het recht voor om de samenstelling en prijzen van haar producten zonder 
voorafgaand bericht te wijzigen. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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sluitring
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