
Vazonų surinkimas 

Mozaikinio betono vazonai yra gaminami pagal užsakymą iš plytelių 

Granex® XL. Vazono dugnas yra su skyle, skirta vandens pertekliui 

išbėgti. Surinkus vazoną, siūles iš vidinės pusės būtina užsandarinti, 

kad pro jas nepratekėtų vanduo ir vazonas bei grindinys išliktų švarūs. 

Sandarinimui naudoti šalčiui ir drėgmei atsparų silikoninį hermetiką. 

Be to, po vazonu rekomenduojama padėti indą (padėklą), kuriame 

rinktųsi vandens perteklius.   

1 (400x395x600 mm) ir 2 (660x395x500 mm) dydžio gėlių vazonai gali būti pristatomi tiek ant EURO, tiek 

ant vienkartinių padėklų.  

Vazonas Dydis 1 

Vazoną rekomenduojama surinkinėti 2 asmenims. Prieš surinkimą patikrinkite visas detales ir įsitikinkite, ar 

komplektacija yra pilna ir ar atskiros detalės nėra pažeistos. Surinkimui papildomai reikės: 13 mm 

veržliarakčio ir šalčiui bei vandeniui atsparaus silikoninio sandariklio. 

Pakuotę sudaro: 

1. Atraminė šoninė sienelė (Nr. 1) su 4 varžtais vidinėje pusėje ir 3 užapvalintomis briaunomis – 2 

vienetai  

2. Vidinė sienelė (Nr. 2) su 4 varžtais vidinėje pusėje ir 1 užapvalinta briauna – 2 vienetai  

3. Dugnas su skyle (Nr. 3) – 1 vienetas  

4. Jungiamieji kampai – 8 vienetai  

5. Poveržlė – 16 vienetų 

6. Apdailinė veržlė – 16 vienetų  

   

 

 

 

 

 

 

 



Surinkimo procesas: 

1 2 3 4 

    

 Padėkite dalį Nr.1 (atraminė šoninė 

sienelė) ant lygaus paviršiaus, 

varžtais į viršų. Ant kieto pagrindo 

rekomenduojame pasitiesti 

minkštesnį paklotą (presuoto 

kartono, medžio plaušo plokštę ar 
pan.)   

Paimkite 4 jungiamuosius kampus  ir 

pritvirtinkite juos (palikdami šiek 

tiek laisvumo) prie šoninės sienelės 

naudodami poveržles ir apdailines 
veržles.    

Paimkite vidinę sienelę Nr. 2. 

Paguldykite ją taip, kad jos apvalinta 

briauna sutaptų su Nr. 1 sienelės 

viršutine apvalinta briauna, o išsikišę 

varžtai tilptų kampinius profilius. 

Lengvai sutvirtikite naudodami 

poveržles ir veržles.  

Atkreipkite dėmesį, kad viršutiniai 

apvalinti kraštai būtų viename 

lygyje. 

Pridėkite antrą sienelę Nr. 2 prie 

atraminės sienelės Nr. 1. 

Pritvirtinimui naudokite tą pačią 

seką kaip aprašyta 1 žingsnyje.   

Pritvirtinkite likusias 4 kampines 

detales ant sienelių Nr. 2.  

Paimkite dugną Nr. 3 ir įstumkite 

jį tarp 3 sujungtų sienelių, 

priglauskite prie apatinių 

kampinių detalių, ant kurių 

dugnas ir laikysis po surinkimo. 

Šios detalės yra arčiau Nr. 1 

dalies lygių (neužapvalintų) 

briaunų. Dugną dėkite taip, kad jo 

impregnuota (geroji) pusė būtų 

vazono viduje.  

Paimkite sienelę Nr. 1 ir uždėkite 

ant sujungtų dalių, kad varžtai 

atsidurtų jungiamųjų kampų, 

pritvirtintų ant sienelių Nr. 2, 

skylėse. Pritvirtinkite naudodami 
poveržles ir apdailines veržles.  

Priveržkite visas veržles (veržkite 

atsargiai); po to vazoną galima 

pastatyti į galutinę padėtį.  

Patikrinkite komponentų 

išlygiavimą ir dugno padėtį. 

Prireikus atlaisvinkite veržles,  

sulygiuokite detales ir atsargiai 
vėl priveržkite. 

Baigę surinkimą, vazono vidines 

jungtis užsandarinkite šalčiui ir 

vandeniui atspariu silikoniniu 
sandarikliu (nepridedamas). 

 

 

Vazonas Dydis 2 

Surinkimo procesas nėra sudėtingas. Vazoną rekomenduojama surinkinėti 2 asmenims. Prieš surinkimą 

patikrinkite visas detales ir įsitikinkite, ar komplektacija yra pilna ir ar atskiros detalės nėra pažeistos. 

Surinkimui papildomai reikės: 13 mm veržliarakčio ir šalčiui bei vandeniui atsparaus silikoninio sandariklio. 

Pakuotę sudaro: 

1. Atraminė šoninė sienelė (Nr. 1) su 4 varžtais vidinėje pusėje ir 3 užapvalintomis briaunomis – 2 

vienetai  

2. Vidinė sienelė (Nr. 2) su 4 varžtais vidinėje pusėje ir 1 užapvalinta briauna – 2 vienetai  

3. Dugnas su skyle (Nr. 3) – 1 vienetas  

4. Jungiamieji kampai – 8 vienetai  

5. Poveržlė – 16 vienetų  

6. Apdailinė veržlė – 16 vienetų  



  

 

Surinkimo procesas: 

1 2 3 4 

    

 Padėkite dalį Nr.1 (atraminė šoninė 

sienelė) ant lygaus paviršiaus, 

varžtais į viršų. Ant kieto pagrindo 

rekomenduojame pasitiesti 

minkštesnį paklotą (presuoto 

kartono, medžio plaušo plokštę ar 

pan.)   

Paimkite 4 jungiamuosius kampus  ir 

pritvirtinkite juos (palikdami šiek 

tiek laisvumo) prie šoninės sienelės 

naudodami poveržles ir apdailines 
veržles.    

Paimkite vidinę sienelę Nr. 2. 

Paguldykite ją taip, kad jos apvalinta 

briauna sutaptų su Nr. 1 sienelės 

viršutine apvalinta briauna, o išsikišę 

varžtai tilptų kampinius profilius. 

Lengvai sutvirtikite naudodami 
poveržles ir veržles.  

Atkreipkite dėmesį, kad viršutiniai 

apvalinti kraštai būtų viename 

lygyje. 

Pridėkite antrą sienelę Nr. 2 prie 

atraminės sienelės Nr. 1. 

Pritvirtinimui naudokite tą pačią 
seką kaip aprašyta 1 žingsnyje.   

Pritvirtinkite likusias 4 kampines 

detales ant sienelių Nr. 2.  

Paimkite dugną Nr. 3 ir įstumkite 

jį tarp 3 sujungtų sienelių, 

priglauskite prie apatinių 

kampinių detalių, ant kurių 

dugnas ir laikysis po surinkimo. 

Šios detalės yra arčiau Nr. 1 

dalies lygių (neužapvalintų) 

briaunų. Dugną dėkite taip, kad jo 

impregnuota (geroji) pusė būtų 

vazono viduje.  

Paimkite sienelę Nr. 1 ir uždėkite 

ant sujungtų dalių, kad varžtai 

atsidurtų jungiamųjų kampų, 

pritvirtintų ant sienelių Nr. 2, 

skylėse. Pritvirtinkite naudodami 
poveržles ir apdailines veržles.  

Priveržkite visas veržles (veržkite 

atsargiai); po to vazoną galima 

pastatyti į galutinę padėtį.  

Patikrinkite komponentų 

išlygiavimą ir dugno padėtį. 

Prireikus atlaisvinkite veržles,  

sulygiuokite detales ir atsargiai 

vėl priveržkite. 

Baigę surinkimą, vazono vidines 

jungtis užsandarinkite šalčiui ir 

vandeniui atspariu silikoniniu 
sandarikliu (nepridedamas). 

 

 

 


