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Dane techniczne: 

- szer. drabinki – 620mm 

- rozpiętość drążka – 900mm 

- długość szczebla – 530mm 

- wysokość zestawu – 2250mm 

- długość sekcji z drążkiem – 580mm 

- długość poręczy z rączkami – 715cm 

- max obciążenie: 

a) konstrukcja metalowa - do 250kg 

Zasady korzystania: 

- Drabinkę należy zainstalować do solidnej i stabilnej ściany. 

- Po zamontowaniu należy sprawdzić czy wszystkie elementy zostały prawidłowo zinstalowane. 

- Zabrania się samodzielnej zmiany konstrukcji zestawu. 

- Dzieci mogą korzystać z zestawu wyłącznie pod kontrolą dorosłych. 

- W bliskiej odległości do zestawu należy zapewnić wolne miejsce oraz upewnić się czy nie ma żadnych 

przedmiotów które mogłyby przeszkadzać w użytkowaniu. W przypadku zauważenia nieprawidłowości 

należy ją wyeliminować. 

- Nie wolno montować zestawu w bliskiej odległości do okna. 

- Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy wykonać rozgrzewkę. 

- Przed każdymi zajęciami należy sprawdzić czy wszystkie elementy są sprawne technicznie oraz 

dokręcone i odpowiednio zamocowane. 

Zasady przechowywania: 

Przed montażem zestaw należy przechowywać w firmowym opakowaniu producenta w suchym zamkniętym i 

pozbawionym wilgoci pomieszczeniu. 

Konstrukcja zestawu: 

Zestaw to konstrukcja metalowa która składa się z drabinki gimnastycznej montowanej do ściany, drążka 

stacjonarnego z wieloma chwytami, który jest zamontowany do słupków w górnej części drabinki oraz 

składanych poręczy do ćwiczeń, montowanych w dolnej części drabinki. 

Montaż zestawu: 

- Dany model jest przeznaczony do montażu do ścian nośnych. 

- Wyjmij wszystkie elementy z opakowania i sprawdź czy niczego nie brakuje. 

- Posortuj śruby wg ich rozmiaru. 

- Najpierw uważnie przeczytaj całą instrukcję montażu, a następnie rozpocznij montaż. 

- Skręcając części drabinki nie dokręcaj śrub od razu do końca, pozostaw niewielki luz aby później móc 

wypoziomować i odpowiednio ustawić konstrukcję. Dopiero gdy odpowiednio ustawisz zestaw dokręć śruby do 

końca. 

- Dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu drabinki podczas jej instalacji. 

1 KROK: Montaż drabinki metalowej.  

Połącz górną część słupka (1) i dolną część słupka (2) za pomocą łącznika (5) i śrub (15). Tą samą czynność 

powtórz z drugim słupkiem. Słupki drabinki połącz ze sobą za pomocą szczebli (6), przykręcając je za pomocą 

śrub (18).  



2 KROK: Do słupków przykręć uchwyty mocowania do ściany (11) za pomocą śrub (18). 

3 KROK: Wsporniki drążka (4) połącz ze słupkami drabinki w części górnej (1) za pomocą łącznika (12) i śrub 

(15,28). Drążek (3) przymocować do wsporników (4) za pomocą śrub (18). Połączyć konstrukcję drążka ze 

słupkami (1) za pomocą łącznika (4) oraz śrub (15,28). 

4 KROK: Zainstaluj poręcze (10) w dolnej części słupków drabinki (2) za pomocą łącznika (9) i śrub (26,28). 

5 KROK: Ustaw równo drabinkę, dokręć wszystkie śruby i nakrętki, zainstaluj wszystkie zaślepki (22,23). 

Drabinkę przyłóż do ściany, odrysuj miejsca nawiertów, odłóż drabinkę, wykonaj nawierty i przykręć drabinkę 

do ściany. 

UWAGA! Dobierz elementy montażowe odpowiednie do struktury ściany. Jeżeli ściana do której montujesz 

zestaw jest zbudowana z betonu – do montażu użyj śrub kotwowych. Jeśli ściana jest wykonana z cegły – użyj 

wkrętów i kołków rozporowych. 

Gwarancja producenta: 

Producent gwarantuje że wyrób jest zgodny z normami bezpieczeństwa pod warunkirm że został 

zamontowany i jest używany według niniejszej instrukcji i udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty 

zakupu. Produkt zamontowany i używany niezgodnie z niniejszą instrukcją traci gwarancję producenta. 

Schematy montażu: 

1. Schemat montażu poręczy: 

 

 

 

 

 



2. Schemat montażu wsporników drążka: 

 

3. Schemat montażu drabinki: 

 

LP Nazwa szt 

1 Słupek górny 2 

2 Słupek dolny 2 

3 Drążek 1 

4 Wspornik drążka 2 

5 Złączka 2 

6 Szczebel 8 

7 Podłokietnik 2 

8 Oparcie 1 

9 Łącznik 2 

10 Uchwyt poręczy 2 

11 Uchwyt mocowania do 
ściany L=115 

4 

12 Złączka wsporników drążka 2 

13 Podkładka M10 28 

14 Nakrętka M10 12 

15 Śruba M8x55 4 

16 Podłkadka M8 42 

17 Nakrętka M8 10 

18 Śruba M8x60 18 

19 Śruba M6x70 4 

20 Śruba M6x10 8 

21 Podkładka M6 12 

22 Zaślepka na śrubę M8 40 

23 Zaślepka na śrubę M10 28 

24 Nakrętka M10 
samokontrująca 

2 

25 Plastikowa podkładka 4 

26 Śruba M8x65 2 

27 Nakrętka motylkowa M8 2 

28 Śruba M10x60 14 

29 Poprzeczki do oparcia na 
plecy 

2 

30 Śruba M8x50 2 

 

 



 




