
	
	

NÁVOD NA MONTÁŽ 
 

 

Typ produktu: GARDEN 
 

Prvotně bychom Vám rádi poděkovali za zakoupení workoutového 
produktu značky WOCLUB. V tomto dokumentu se dozvíte postup při 
montáži produktu tak, aby byl maximálně funkční a bezpečný. Prosíme 
následujte všechny kroky v uvedeném pořadí a zaručujeme Vám, že první 
shyb uděláte na Vaší nové hrazdě nejpozději do hodiny! Montáž 
doporučujeme provádět minimálně ve 3 lidech. 
 
Obsah balení: 
- 4x sloup jakl 80x80mm o délce 2500mm, 
- 2x sloup jakl 80x80mm o délce 1500mm, 
- 2x hrazda ∅34mm o délce 1400mm, 
- 2x hrazda ∅34mm o délce 1140mm, 
- 2x bradla ∅38mm o délce 1140mm, 
- 1x výztuž jakl 80x40mm o délce 550mm, 
- 1x výztuž jakl 80x40mm o délce 340mm, 
- 2x kotevní základový pás pro hrazdy o délce 1610mm,  
- 1x kotevní základový pás pro bradla o délce 1370mm, 
- 12x podložka s logem WOCLUB, 
- 32x šestihranný šroub M10x110mm, 
- 32x pojistná matice M10, 
- 64x černá plastová podložka P10, 
- 64x černá plastová krytka matic M10,  
- 24x pojistná matice M12, 
- 24x černá plastová podložka P12, 
- 24x černá plastová krytka matic M12. 
 
K montáži potřebujete následující vybavení:   
- metr, 
- očkoplochý klíč  - 2x velikosti 17 a 1x velikosti 19, 
- 1 x žebřík či jiné vhodné vybavení pro manipulaci ve výšce, 
- 1 x nůž či nůžky pro otevření balení. 
 
Montáž kotevních pásů k nosným sloupům – pomocí šroubu M12x25mm 
(součást pásů), podložky P12, pojistné matici M12 a klíče č. 19. 
Montáž cvičebních prvků k nosným sloupům – pomocí šestihranného šroubu 
M10x110mm skrz sloup, podložku WOclub, černou plastovou podložku P10, 
pojistnou matici M10. Dotahuje se použitím dvou klíčů č. 17. 
  



POSTUP MONTÁŽE: 
 

1) Vyberte vodorovnou plochu bez terénních nerovností o rozměru 
minimálně 2 x 2,5 m s vhodným travnatým či štěrkovým dopadovým 
povrchem. Při uložení konstrukce na pevnou plochu (např. zámková 
dlažba, beton, asfalt) doporučujeme konstrukci podložit například 
kobercem nebo gumou. 

 
2) Rozložte kotevní pásy na vhodně vybranou plochu v rozestavení dle 

obrázku č. 1. V blízkosti si přichystejte matice M12. 
 

Obrázek č. 1 – Půdorys GARDEN 

 



3) Rozložte si sloupy (jakle) se značením A1, A2, A3, B1, B2 a B3 ke 
kotevním pásům dle obrázku č. 1. Poté postupně přikládejte sloupy A1 
a B1 (1,50m vysoké) k dolnímu kotevnímu pásu a spojte je, skrz 
podložku na sloupu, podložku P12 a maticí M12. Při této instalaci budete 
potřebovat klíč č. 19 a 2 lidi (manipulace se sloupy a montáž pásů). 

 
4) Dále pokračujte na sloupy A2 a B2, mezitím musí minimálně jeden 

člověk držet a kontrolovat sloupy A1 a B1 aby nedošlo k jejich 
překlopení. V momentě kdy máme sestaveny sloupy A1, A2, B1, B2 se 
stává konstrukce statickou a dva lidé můžou přejít ke kroku 7), zatímco 
další dva budou pokračovat v montáži sloupů A3 a B3. 

 
5) Montáž prvků probíhá přiložením prvku mezi sloupy a smontování 

dvěma šrouby M10x110mm, které prostrčíte dírami ve sloupu a na druhé 
straně přiložíte podložku s logem WOCLUB, černou plastovou 
podložku P10 a uchytíte pojistnou maticí M10 (klič č. 17). Doporučujeme 
nejdříve uchytit horní díru na obou stranách a zajistit matkou. V montáži 
prvků postupujeme v následujícím pořadí: 
- bradla,  
- výztuže bradel, 
- hrazdy. 
 

6) Při montáží hrazdy +2,300 je zapotřebí použít žebříky pro manipulaci 
ve výšce. Doporučujeme montovat poslední prvek ve třech lidech a 
dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zranění. 
 

7) Zkontrolujte a ujistěte se, že jste všechny šrouby dostatečně utáhli!  
 

8) Po zkompletování přidejte na veškeré šrouby a matice plastové krytky. 
 

9) Gratulujeme, sestavili jste si naši konstrukci a my už jenom přejeme 
spousty muscle ups! 

 
 

 



 
 

Více foto, jak by měl Váš GARDEN vypadat, naleznete na našem eshopu 
https://www.woshop.cz/garden/garden/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V případě nejasností nás prosím kontaktujte: 
+ 420 773 037 074 
info@woshop.cz 

 


