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De �este som kjøper badestamper uten panel 
ønsker å stå for innbyggingen selv. Enten du skal 
felle ned stampen helt eller delvis – eller kanskje 
til og med i terassen,  bør du tenke på følgende:

1. Badestampen skal alltid stå på et solid underlag; søyler, 
heller, betongplater, grus, og så videre. Valg av underlag 
avhenger av terreng.

2. Ved valg av plassering bør du tenke på at frost kan 
bevege underlaget.

3. Konstruer underlaget slik at det gir støtte til “klossene” 
på undersiden av badestampen. Gi også støtte til 
sitteplassene som ikke støttes opp diagonalt. 
Den diagonale trestøtten har to funksjoner; først og 
fremst for å beskytte formen under transport og 
installasjon, men også som ekstra støtte etter installering.

4. Husk støtte under sitteplassene. Badestampen holder 
ikke vekten alene når den er full.

5. Unngå støttepunkt på andre steder enn på “klossene”. 
Badestampens kan i såfall risikere sprekker på innsiden.

OBS! Stampen kan 
ikke stabiliseres ved 
å støtte opp under 
kanten. 

Konstruksjonen er 
ikke bygd for å tåle 
dette.

OBS! Støtte må gis mot stampens innebygde 
klosser (plywood), ellers risikerer man at 
stampens gelcoat sprekker.

Det er svært viktig å støtte opp under 
sitteplassene. Bunnen alene tåler ikke all vekten 
når stampen er full.

Jevn og solid støtte 
er viktig der hvor 
det ikke er diagonal 
trestøtte. Dette 
gjelder alle våre 
stamper for 
innbygging.

Diagonalt trestøtte, 
montert på fabrikk. 
Ytterligere støtte er 
ikke nødvendig her.
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8. Om du planlegger utvendig kledning (helt eller delvis), 
anbefaler vi at du limer lekter med konstruksjonslim, 
eksempelvis Sika�ex, Simson, PL 400 eller lignende. 
Deretter festes ønsket material til lektene.

Følger du disse retningslinjene garanterer vi en solid 
badestamp du kommer til å ha mye glede av i fremtiden.

Lykke til!

6. I bunnen av badestampen sitter en bunnventil med 
rustfri del som er limt og skruvd fast. Det følger også med 
en vinkel som kan monteres dersom du ønsker å lede 
vannet fort fra stampen. I så fall anvendes den 
medfølgende skruven og pakningen, samt en slange eller 
et rør med utvendig diameter på 32 mm. Festes med 
klamringskobling. 

7. Legg slangen/røret med fall hele veien, slik at man 
unngår skader på slangen/røret grunnet frost.
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OBS! Legg slangen/røret med fall hele veien, 
slik at man unngår frostskader på slangen/røret.


