
FLEXTER LIGHT 

Dane techniczne: 

- szer. drabinki – 685mm 

- rozpiętość drążka – 950mm 

- wysokość zestawu – 2410mm 

- odległość zestawu od ściany – 780mm 

- długość uchwytu łączącego drabinkę ze ścianą – 120mm 

- max obciążenie: konstrukcja metalowa - do 250kg 

Zasady korzystania: 

- Drabinkę należy zainstalować do solidnej i stabilnej ściany. 

- Po zamontowaniu należy sprawdzić czy wszystkie elementy zostały  

prawidłowo zainstalowane. 

- Zabrania się samodzielnej zmiany konstrukcji zestawu. 

- Dzieci mogą korzystać z zestawu wyłącznie pod kontrolą dorosłych. 

- W bliskiej odległości do zestawu należy zapewnić co najmniej 1,5m wolnego miejsca 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, przymocowanego na stałe do drabinki gimnastycznej. 

 

Przygotowanie do montażu: 

- Sprawdź czy zestaw zawiera wszystkie elementy wyszczególnione w instrukcji. 

- Przygotuj narzędzia niezbędne do montażu: drabina, klucz 13 i 17, poziomica. 

- Nie wyrzucaj opakowania aż do momentu zakończenia montażu. 

- Do montażu będą potrzebne minimum 2 osoby. 

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

 



Montaż zestawu: 

- Dany model jest przeznaczony do montażu do ścian nośnych. 

- Rozłóż elementy zestawu na podłodze. 

- Posortuj śruby wg ich rozmiaru. 

- Uważnie przeczytaj całą instrukcję montażu, a następnie rozpocznij montaż. 

- Skręcaj drabinkę na podłożu w pozycji poziomej. 

- 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. 

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

montujesz zestaw jest zbudowana z betonu – do montażu użyj śrub kotwowych 10x80. Jeśli ściana 

jest wykonana z cegły – użyj wkrętów 8x100 i kołków rozporowych 12x100. Do montażu tego 

modelu będziesz potrzebować 12 śrub. 

 

 

1 KROK: Połącz górną część słupka (1) i dolną część słupka (2) za pomocą łącznika (5) i śrub (11). Przed 

skręceniem najpierw wyrównaj części słupków, a dopiero potem dokręć śruby. Tą samą czynność 

powtórz z drugim słupkiem. Do słupków przykręć pozostałe uchwyty przyścienne (4). 

2 KROK: Do słupków górnych zamontuj szczeble (3), przykręcając je za pomocą śrub i podkładek 

(11,17). Do dolnych części słupków (2) zamontuj szczeble (20), przykręcając je za pomocą śrub i 

podkładek (8,22). Zainstaluj regulowany szczebel (21) za pomocą śruby motylkowej (13). 

3 KROK: Wsporniki boczne drążka (7) połącz z poprzeczkami (9,10) za pomocą śrub (11,14). 

Konstrukcję drążka przykręć do słupków (1) za pomocą śrub (15). Zamontuj wkręty oczkowe (19) 

przykręcając je za pomocą nakrętki (18). 

4 KROK: Ustaw równo drabinkę, odpowiednio wypoziomuj, dokręć wszystkie śruby i nakrętki, 

zainstaluj wszystkie zaślepki (12,23). Drabinkę przyłóż do ściany, odrysuj miejsca nawiertów, odłóż 

drabinkę, wykonaj nawierty i przykręć drabinkę do ściany. 

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. 

 

 

Schemat montażu drabinki: 



 



 

LEGENDA:

LP Nazwa szt 

1 Słupek górny 2 

2 Słupek dolny 2 

3 Szczebel gumowany M8 4 

4 Uchwyt mocowania do ściany 4 

5 Uchwyt środkowy mocowania 

do ściany 

2 

6 Złączka 2 

7 Wspornik boczny konstrukcji 

drążka 

2 

8 Śruba M10x60 6 

9 Poprzeczka drążka 1 

10 Poprzeczka drążka z rączkami 1 

11 Śruba M8x60 20 

12 Maskownica na śrubę M8 34 

13 Śruba motylkowa M10x60 2 

14 Śruba M8x35 2 

15 Śruba M8x55 4 

16 Nakrętka M8 8 

17 Podkładka M8 38 

18 Nakrętka M8 samokontrująca 2 

19 Wkręt oczkowy 2 

20 Szczebel gumowany M10 3 

21 Szczebel regulowany 1 

22 Podkładka M10 6 

23 Maskownica na śrubę M10 6 

24 Maskownica M8 2 

 

 

 

 


