
 

 

 

Montage handleiding  

 

Schommelbanken 

Algemeen: 

Het is handig bij de montage een afbeelding, bijvoorbeeld uit de folder, bij de hand te hebben.  

Draai de moeren nooit te vast aan om scheuren te voorkomen. Werk op een schone en gladde ondergrond. 

Gebruik altijd een rubber of houten hamer om de beschermende zinklaag van de bouten niet te beschadigen,  

of plaats een stukje hout op de bouten als een gewone hamer wordt gebruikt. 

 

Schommelbank:  Terassi  (3-zits) , Lilli (2-zits) 

Nodig: rubber of houten hamer , kruisschroevendraaier, moersleutel (10mm en 13mm) 

 

De schommelbank wordt geleverd in 2,3 of 4 pakken: 1 pak met het draagframe en de bijbehorende metalen delen, 

1 pak met de zitting en de bijbehorende materialen, eventueel een derde pak met de stokken en dwarsverbinders 

voor het zonnedak en eventueel een vierde voor de optie ‘hoge rugleuning’. 

Sommige onderdelen zijn gemerkt met een nummer. Bij montage dienen nummers op elkaar geplaatst te worden 

zodat bij een juiste montage de nummers niet meer te zien zijn. 

 

Draagframe: (zie ook de tekening ‘draagframe’) 

In het pak zitten 4 staanders (A) die aan de bovenkant op een speciale manier zijn gezaagd.  

Ze vormen twee paren, elk gemerkt met 1 en 2. 

twee lange dwarsverbinders (B) die de staanders onderaan verbinden 

twee korte dwarsverbinders (C) die de staanders bovenaan koppelen. 

LET OP: Indien u een zonnedak heeft besteld, gebruikt u deze twee korte dwarsverbinders (C) NIET,  

want daarvoor in de plaats komen de twee lange dwarslatten (D) die, samen met de ronde stokken,  

het frame voor het zonnedak vormen en in een apart pak zitten. 

 

Ten slotte zit in het pak ook nog de bovenbalk (E). Die heeft een boven- en onderkant: de haken waaraan de zitting 

komt te hangen, worden van onder af door de gaten gestoken en vastgezet met een onderlegring en een moer.  

De haakeinden mogen niet boven de balk uitsteken in verband met een eventueel zonnedoek. 

Montage: 

Als bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd: 

16 verzinkte bouten M8 van 130mm lang                 6 roestvrijstalen houtenschroeven van 50 mm lang 

2 verzinkte ophanghaken M8                                       8 houtdraaibouten van 25 mm lang 

18 verzinkte moeren M8                                               2 verzinkte verstevigingsbeugels           

18 verzinkte onderlegringen M8 

Leg op een vlakke ondergrond beide paren standers (A), gemerkt met 1 en 2, naast elkaar met de cijfers  naar u toe 

en de schuin ingezaagde bovenkanten  dicht tegen elkaar aan. Bevestig de korte dwarsverbinders (C) aan de 

staanders of, als u een zonnedak hebt besteld, de dwarslatten uit het derde pak (D) met behulp van de bouten, 

onderlegringen en moeren. 

 

DRAAI DE MOEREN MAAR EEN PAAR SLAGEN OM DE BOUTEN. 

 



 

Steek de haken in de onderkant van de bovenbalk en zet ze vast met een onderlegring en een moer. 

Bij een  eventueel zonnedoek mag niets boven de balk uitsteken.  

 

Zet beide stel staanders rechtop en leg de bovenbalk (E) tussen de staanders, die nog goed bewegelijk zijn.  

Bevestig dan de twee midden-dwarsverbinders (B) aan de staanders, zodat de zijkant een hoofdletter A vormt.  

Deze dwarsverbinders zijn ook gemerkt met 1 en 2, dus 1 komt op 1 en 2 op 2.            

 

Nu kunnen alle moeren aangedraaid worden, waarbij er opgelet moet worden dat het geheel stevig komt te staan. 

DRAAI DE MOEREN NOOIT TE VAST, WANT DAN KAN HET HOUT SCHEUREN.    

 

Schroef de tafeltjes op de dwarsverbinders (B) met behulp van de meegeleverde schroeven. 

Let erop dat de tafelbladen horizontaal staan, maar draai de schroeven niet vaster aan dan nodig. 

 

De meegeleverde verstevigingsbeugels  worden bevestigd tussen de bovenbalk (E) en de staanders (A) om uw 

schommelbank extra stevigheid te geven. Desnoods kunnen deze beugels ook op een later tijdstip gemonteerd 

worden, wanneer door gebruik speling is ontstaan. Elke beugel zit vast met vier houtdraaibouten met zeskant kop 

van 10 mm. De montage wordt gemakkelijker indien de gaten worden voorgeboord met een 4 mm boor.  

  

Bank: 

In dit pak zitten de bank, twee armleuningen, de ophangkettingen en een pak met bevestigingsmateriaal.  

Het bevestigingsmateriaal bestaat uit: 

2 lange U-beugels                                                                        2 verzinkte bouten M8,75 mm lang 

2 korte U-beugels                                                                      14 verzinkte moeren M8 

4 plastic hulzen                                                                          18 verzinkte onderlegringen M8 

2 verzinkte bouten M8, 75 mm lang                                        4 draaiklemsluitingen 

 

De armleuningen worden - zie tekening -  aan het zitgedeelte bevestigd met behulp  van twee bouten met moeren 

en onderlegringen en de twee lange U- beugels.  Let op de juiste volgorde bij het klaarmaken van de lange U-

beugels: Schuif als eerste een draadklemsluiting over een beugelpoot, dan een ring, dan een plastic huls (om afstand 

te scheppen tussen ketting en armleuning), daarna een moer en dan weer een ring. Schuif de beugel door de 

armleuning en door de bank heen en zet aan de binnenkant ten slotte een ring en een moer.  

De korte U-beugels komen aan de bovenkant van de bank. Hier wordt de volgorde: als eerste een draadklemsluiting, 

dan een ring, dan een plastic huls. 

De beugel wordt dan door de bank geschoven en aan de binnenkant vast gezet met wederom ringen en moeren.  

 

Bevestig eventueel de losse hogerugleuning aan de bank met de bijgeleverde metalen strips. 

 

Als laatste stap kunnen de kettingen aan de bank worden bevestigd. Het korte stuk ketting komt aan de rugleuning, 

het lange stuk aan de zitting. Schroef de draaiklemsluiting open, rijg er de laatste kettingschakel aan en draai de 

moeren weer vast.  

 

Controleer ten slotte of de schommelbank stevig staat en of alle moeren voldoende zijn aangedraaid. 
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