
Lav et 75 cm dybt hul 
- benyt evt. et jordbor
med en diameter på
ca. 10 cm.

Fyld hullet op med 
15 cm grus (dræn).

Montering i blødt underlag
Redskaber (følger ikke med)

Jordbor med diameter på ca. 10 cm.
Stabilgrus eller betonblanding (støbemix+cement+vand).

Et stykke træ el. på ca. 3x5x90 cm (bxbxl)
Evt. 1-4 fliser

Placer Stangtennis-
stangen i  nedgrav-
ningspælen og sæt
begge dele i hullet.

Toppen af jordspy-
det skal være lige
under græsplænens
niveau.

Se mere om Stangtennis Pro på Youtube
- søg på ”Stangtennis Pro”

Giv din mening på Facebooksiden
www.facebook.com/stangtennispro

Benyt loddestok/vat-
terpas til at få Stang-
tennis Pro til at stå
helt lodret på begge
sider.

Gentag punkt 4 indtil
hullet er fyldt.

Slut evt. af med at
lægge fliser rundt om
stangen for at få en
pæn og solid afslut-
ning. 

Fjern forsigtigt Stang-
tennis Pro fra jords-
pydet, imens betonen
hærder.

Hæld ca. 20 cm sta-
bilgrus eller beton i
hullet ved siden af
jordspydet og stamp
det fast med en stok
eller lignende. Kon-
troller at Stangten-
nis Pro stadig står
helt lodret vha. vat-
terpasset.  

Jeg håber du er tilfreds med dit Stangtennis Pro
og får mange gode timers leg og træning. 

Med venlig hilsen

Erik Schramm
Skovgårdsvej 16
8700 Horsens
2337-5827
StangtennisPro@gmail.com
www.stangtennispro.dk

Montering i eksisterende hul
Ved hjælp af de to notsten med tilhørende
møtrikker i stangtennisstangens profil er det
muligt at skifte de skruer i bunden af Stang-
tennis Pro ud med dine egne tilpassede
skruer, så stangtennisstangen kan tilpasses
et hvert hul større end stangtennisstangen
- det kunne fx være i et halgulv til badmin-
tonnet.

Monteringsvejledning for

Del dine gode oplevelser med venner, på
Facebook/Youtube og/eller med mig - jeg modtager
meget gerne foto og/eller film til opload på de sociale
medier.

Hvis produktet ikke lever op til dine forventninger,
håber jeg, at du kontakter mig.

Se løbende det nye tilbehør til Stangtennis Pro på
hjemmesiden. Skulle det lykkedes dig at slide bold, net
eller snor op, kan du altid købe nyt via mig.

Ros, ris og god fornøjelse


