
AGA PÍSKOVIŠTĚ 

 

  



 
 

Pískoviště, ke kterému je tento návod připojen, je vyrobeno ze smrkového dřeva. Výrobek má 2 lavice, 

které mohou uzavřít pískoviště. Pískoviště splňuje všechny normy, které dětem umožňují používat 

pískoviště během hry, a může být také dekorativním prvkem zahrady. 

Pískoviště se skládá z: 

 

8x panty      samořezný šroub (48x krátký, 48x dlouhý) 

 

 Pro sestavení pískoviště potřebujeme: 

1. Šroubováky a nejlépe aku-šroubovák 

2. Svinovací metr 

3. Vrták  

4. Ochotu pracovat 

 

 
 
 
 
 
  



SLOŽENÍ RÁMU 

Pro složení rámu pískoviště, položíme dvě prkna o délce 116 [cm] vedle sebe. Pro připojení jedné 

desky použijte krákou desku, kterou přišroubujete k dlouhým deskám.  

 

K bokům rámu, které jsou vytvořeny jak na výše uvedeném výkresu, našroubujeme pomocí 4 dlouhých 

šroubů 4 desky o délce 120 cm (2 kusy na jednu stranu). Díky tomu získáme čtvercový rám pískoviště 

o rozměrech: 120 [cm] x 120 [cm]. 

 

  



V další fázi připevníme čtyři desky o délce 120 cm v horní části rámu podél dlouhé strany. Dva kusy 

na obou stranách. Tyto desky budou součástí lavičky pískoviště. 

 

Mezi dlouhými prkny, které tvoří kryt pískoviště, by měla být zachována vzdálenost 1 cm. 

 

SKLÁDÁNÍ LAVIČKY 

Následně dvě desky o délce 120 cm pokládáme vedle sebe paralelně ve vzdálenosti 1cm od sebe. 

Spojujeme je navzájem kolmo dvěma deskami 18 cm ve vzdálenosti asi 30 cm od okraje. Dále 

našroubujeme 2 panty (obr.). Pro každou stranu vytvoříme dva takové prvky. 

Nezapomeňte mezi dlouhými deskami dodržet vzdálenost 1 cm. 

 

 

 

  



OPĚRKA 

V další fázi smontujeme opěradlo. Na malé desky (30 cm) našroubujeme desky o délce 120 cm ve 

vzdálenosti 20 cm od okraje (obr.). Vzdálenost mezi dlouhými deskami musí být 1 cm - stejně jako u 

všech dlouhých prken, které tvoří kryt pískoviště. 

 

 

 
Krátká deska je nastavena tak, že vyčnívá ve vzdálenosti 7,5 cm, takže vnější okraj malé desky je 

zároveň s okrajem dlouhé desky. Tímto způsobem bude celá konstrukce chráněna proti náhodnému 

samosložení. Nyní máme 2 prvky viditelné níže. 

 

 
Nezapomeňte mezi dlouhými deskami udržet odstup 1 cm.  



PŘIPOJENÍ OPĚRKY K LAVIČCE 

Tyto prvky spolu spojíme pomocí pantů, jak je uvedeno níže. 

 

PŘIPOJENÍ RÁMU 
Dříve připravené prvky se přišroubují k nosné konstrukci pomocí pantů, jak je znázorněno na obrázku. 

Pískoviště je připraveno k použití! 

 

  



VÝSLEDEK 

 

 

Přejeme Vám rychlou montáž a skvělou zábavu pro vaše děti! 

 

http://www.svet-trampolin.cz/

