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        Monteringsvejledning  
Vi gør det legende let 
 
 

 
alutoys, Koldkaadvej 19, 6240 Løgumkloster 

Telefon: +45 73722920, Mail alutoys@alutoys.dk, Web: www.alutoys.dk 
 

Panna-bane 8, 10 og 12 kant. 
Nedenstående beskriver montering af en 8-kant. Ved en 10 og 12 kant er proceduren 
præcis den samme, der er blot flere bander og afstanden mellem målene er større. 

1. Pak banen ud i nærheden af opstillingsstedet. 
2. Placer de to mål-moduler overfor hinanden med åbningen imod hinanden, 

med en afstand på cirka 6 meter, der hvor banen skal stå. 
3. Læg banderne ud. 3 på hver side 
4. Læg stolperne ud. 4 på hver side. 
5. Start ved et af målene. 
6. Slå 4 bræddebolt i de for-borede huller på målbanden fra forsiden (træsiden). 

Forstærkningsbeslagene skal ligge an mod beslagene på stolperne, og den 
flade liste på bandens overside skal vende opad. 

7. Monter en stolpe i den ene side. Anvend en stor og en lille skive og en møtrik. 
Skru blot møtrikken let på. 

8. Slå 4 bræddebolte i den næste bande. Monter den på stolpen. Igen monteres 
skiven, og møtrikken skrues kun let på.  

9. Fortsæt indtil du er hele vejen rundt. 
10. Juster banens facon. Kig på, at de 2 mål-moduler flugter overfor hinanden, og 

banen danner den ønskede 8-kant. 
11. Spænd herefter alle møtrikker rigtig stramt. F.eks. med en kraftig bormaskine 

eller slagnøgle 13 mm. En almindelig fastnøgle eller svensknøgle kan også 
anvendes. 

12. Banen er principielt færdigmonteret og kan anvendes. 
13. Hvis du ønsker at bruge pløkker, jordspyd eller skruer - monter disse. 

God fornøjelse med banen. 

 

Banen kræver et minimum af vedligehold.  
Dog anbefaler vi, at man giver banderne en oliebehandling minimum hvert andet år. 
Her anbefales: GORI99, Extrem, vand + miljømærket, eller et andet tilsvarende produkt. 
Aluminium kan eventuelt rengøres med langt de fleste almindelige klorfri rengørings-
midler. 

Montagevejledning af Panna bane


