
Stolní záhon SOZA 100

Balící list a návod k montáži

Balící list konstrukce stolního záhonu 
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Rozměr (mm)*

  57 x 614 
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316 x 566

  50 x 565

  29 x 665

636 x 836

248 x 758

248 x 636

M6 x 12 A2

M6 A2
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               název dílu

Noha levá + pravá

Nosník

Odkládací deska

Výztuha vany

Rozpěra

Spodní deska vany

Bočnice vany

Čelo vany

Šroub 6-hranná hlava

Matice 6-hranná hlava

Odtoková hadice

Odtokový nástavec

Lukopren

Tel.  461 618 580,  461 614 582
Mob.  731 114 044 
Voip: 464 609 181

Fax  461 614 582,  461 618 588
e-mail: limes@limes.cz

http://www.limes.cz

LIMES Litomyšl s.r.o.
Němčice 160

561 18  Němčice

Vyrábí:

* rozměr je v rozvinutém stavu, před ohnutím.

Stolní záhon slouží k pěstování rostlin (ovoce, zelenina, květiny, bylinky) a můžeme ho použít 
všude tam, kde nemáte možnost vybudovat klasický zahradní záhon. Stůl se dá využít na 
balkónech, verandách, v zimních zahradách, ale i přímo ve sklenících. Stolní záhon je vyroben 
z žárově pozinkovaného plechu o síle 1 až 1,5 mm a je dodáván s nerezovým spojovacím 
materiálem, takže jej můžete umístit i venku. 
K vytvoření záhonu použijte jako spodní vrstvu nejlépe dřevní štěpku pro rychlejší odvod 
přebytečné vlhkosti. K odvodu vody ze stolu slouží dodávaná výpusť s přepadem. Jako další 
vrstvu lze použít vyzrálý domácí kompost, substrát nebo jiný podobný materiál (obrázek č.6). 
Jako vrchní vrstvu použijte Vámi zvolenou zeminu a můžete začít pěstovat.

Věříme, že Vám náš výrobek bude dobře sloužit a že s ním budete spokojeni.
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Obrázek č. 2.

Dle obrázku č.2. pomocí šroubů M6 x 12 a matek M6 přišroubujeme odkládací desky (3) a 
výztuhu (4) s rozpěrou (5). 
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Obrázek č. 1.

1 .Montáž kostry stolu 
 Po roztřídění na jednotlivé díly, spojíme pomocí zinkovaných šroubů M6 x 10 a matek M6 díly 1 
a 2 tak, aby vznikla prává a levá boční část stolu( viz. obrázek č.1) Spoje dotáhněte napevno. 
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Obrázek č.3.

2. Montáž vany
 Dle obrázku č.3 přišroubujeme spodní desku (6) ke kostře stolu pomocí šroubu M6 x 12 A2 a 
matek M6 A2.
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Obrázek č. 4. Obrázek č. 5.

Dle obrázku č. 4 a 5 pomocí šroubů M6 x 12 A2 a matek M6 A2 přišroubujeme boky vany (7) a 
čala vany (8) a spoje dotáhneme napevno. Rohy vany utěsníme pomocí přibaleného tmele 
Lukopren, ve kterých by mohlo dojít vlivem netěsných spojů k pozdějšímu úniku vody. Lukopren 
dáváme pouze do spodní části vany (cca 5 cm), do míst spojení spodní desky, boků a čel, kde 
předpokládáme vyšší hladinu vody a její případný únik.
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Obrázek č. 6.

5 .Montáž nástavce odtoku
Dle obrázku sestavíme a nasadíme do otvoru ve dně záhonu nástavec odtoku.
Díky tomuto nástavci může odtékat přebytečná voda a zároveň udržujeme stabilní hladinu vody ve 
vaně stolu viz. obrázek č. 6..
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