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Návod na instalaci náhrobku Bellis a kotvících trnů.
Kotvící trny – jedná se o krátké závitové tyče o délce 30 cm, na kterých je umístěn obdélníkový plech o rozměru
přibližně 16,5 x 8 cm. Kotvící trny jsou určeny k zapuštění do země a nejsou tedy viditelné. Slouží jako opora v zemi a
udržují stabilitu náhrobku. Pro pevnější stabilitu kotvící trny do země zabetonujte. Tímto se taktéž stíží a zkomplikuje
případné odcizení Vašeho náhrobku, pomníčku. Kotvící trny jsou součástí balení 2 ks.

Instalace:

1. Na Vámi vybraném místě proveďte výkop přibližně o rozměrech 25x25x10 cm obrázek 2. Podklad
by mněl být zpevněný, zhutněný a vodorovný. Pokud budete trny do země betonovat, proveďte
výkop o něco širší, aby jste mněli prostor pro lití betonu.
2. Připravte si 2 ks krátkých prken na vypodložení náhrobku (měli by Vám stačit 25 až 30 cm dlouhá).
3. Našroubujte do spodní části náhrobku kotvící trny do připravených otvorů se závitem obrázek 1.
4. Kotvící trny s náhrobkem vložte do výkopu a z bočních stran si náhrobek vypodložte prkénky. Takto
bude spodní část náhrobku nad úrovní terénu 1 až 1,5 cm, dle tloušťky použitých prkének.
5. Náhrobek přidržujte v rovině, nebo zafixujte proti pohybu - výkop zasypte a důkladně zhutněte.
6. Při betonáži náhrobek zafixujte proti pohybu. Betonujte max. do výšky úrovně terénu, beton by se
nemněl přímo dotýkat spodní části náhrobku. Po zatvrdnutí betonu, odstraňte prkénka a viditelný
povrch betonu zakryjte, hlínou, pískem či jiným vhodným materiálem.

Obr. 1

Spodní část náhrobku
Bellis s otvory se závitem.

Obr. 2
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Kotvící trny s plíškem našroubujte do
spodní části náhrobku do předem
připravených otvorů se závitem.
Šroubujte směrem doprava. Jakmile
ucítíte odpor, zlehka závit dotáhněte.
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