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TAK FOR DIT KØB!
PANNA ARENA
A-Sport Panna fodboldarena er et sted, hvor mange kan være aktive sammen, på 
tværs af alle aldre. Der spilles med minium 2 spillere til Pannafodbold, men det 
tiltrækker hurtigt mange flere - både spillere og tilskuere. 

Der er tænkt over alle detaljer. Banen er utrolig robust og konstrueret til at skulle 
bruges.

Banen er rund, hvilket betyder at spillet i arenaen flyder hele tiden - ingen hjørner 
hvor spillet går i stå, og ingen mærkelige returbolde fra skæve vinkler på banderne.
 
Stolperne er produceret i en aluminiumsprofil og er yderst holdbar. A-Sports Pan-
naarena kan monteres direkte ovenpå et asfaltareal, kunstgræs eller lignende. 

Din samlevejledning
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OVERSIGT
INFORMATION
Jeres panna arena fra A-sport kommer i flere forskellige dele, og ovenfor har i en 
oversigt over hvilke dele der er tale om. Hver del har et nummer fra (1-16), disse 
numrer vil blive brugt til den videre samlevejledning så det fremgår klart hvilken 
del der skal bruges hvor og hvornår i etablering af jeres nye panna arena.
 
Når i har udpakket jeres usamlede panna arena, så er det vigtig at i kontrollere om 
alle delene er der, så i ikke står og mangler dem i det videre forløb.

Når panna arenaen skal samles, så vil det ske i steps som går fra step A til F, under 
disse vejledninger vil der være en kort beskrivende tekst samt en illustration af 
hvordan elementet samles.

Under samlingen af panna arenaen vil i få brug for følgende værktøjer: 

  - Stjerneskruetrækker 
  - Hammer 
  - Umbraco til M10 og M8 bolt
  - Topnøgle til en M8 møtrik. 

1: Støttesøjler 2: Søjlefod 3: Skrue 4: Trådhegn - høj

5: M10 bolt 6: Ø10 spændeskive 7: Bande bund 8: Slæde møtrik

9: Trådhegn - lille 10: trådhegn - mellem 11: Mål 12: Søjlelåg

13: Indgangs kant 14: M8 Bolt 15: Ø8 spændeskive 16: M8 møtrik

Oversigt over dele til panna arena

16 stk. 16 stk. 64 stk. 14 stk.

196 stk. 196 stk. 14 stk. 196 stk.

2 stk. 2 stk. 2 stk. 16 stk.

2 stk. 12 stk. 12 stk. 12 stk.
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Befæstning eller nedstøbning af bane

BEFÆSTNING
Panna arenaen er i sig selv en robust og vedligeholdelsesfri konstruktion. Den kan 
dog gøres endnu mere robust, ved at fastgøre denne, vi tilbyder to løsninger.

LØSNING A
Efter at søjlen er blevet sat sammen med, foden og samtlige 16 elementer er place-
ret og samlet korrekt, så er det muligt at tilkøbe 4 stk jordspyd til hver søjle som så 
fæstner jeres panna arena direkte i jorden.

LØSNING B
Ud fra placerngstegningen (1) vil der blive støbt 16 støbepunkter i beton, hvori der 
bliver indlagt 4 stk. gevindstænger i hver, herefter nedsænkes hver søjle element 
nedover og boltes fast til beton fundamentet. på denne måde opnår man en bane 
der kan modstå endhver form for vejr. Kontakt os for pris og information.

A B

Placering af 
søjlepunkter

Befæstning med 
jordspyd

Note: Dette er tilkøb

1177.5 mm

22.50*

120 mm

90 mm

Nedstøbning

1
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GUIDE A-C
STEP A
Fastgør foden (2) med søjlen (1) dette gøres vha. 4 stk. skruer til samlingen af 
rammen (3). Disse skrues fast nedefra. Der skal i alt samles 16. af disse.   

STEP B
6 stk. slædemøtrikker (8) nedsænkes i det ene indhak der støder op til den plane 
side i søjlen  fra step A. Hver møtrik løftes op vha. en skruetrækker til den rette 
position, monter fra oven og ned. Monter element (4) vha. 4 stk. bolte (5) og spæn-
deskiver (6). Vær opmærksom på at element (4) sidder i det lille indhak til den 
plane side. fortsæt med element (7). 

STEP C
Gør som i Step b og monter nu, endnu en søjle fra Step A, sørg for at den flade side 
vender ind mod center af cirklen, og at element (4) og (7) sidder i indhakket.

Step by step

A

B C

16 x 64 x

12 x 12 x 2 x 12 x

2 x

Brugte elementer for 
Step A-C

Step A-C

16 x
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GUIDE D-E
STEP D
Fortsæt med at montere søjler fra Step A og elementerne fra Step b, og afslut med 
Step C indtil du har 3 sammenhængende elementer.

STEP E
I stedet for element (4) monteres nu element (9) og (10), dette gøres på sammen 
måde som før, dette er 1 ud af 2 indgange. Fortsæt igen som tidligere i Step A, 
B og C. indtil du har yderligere 3 samlet elementer. I det efterfølgende element 
undlades der at montere element (7) da det er her, jeres mål skal monteres senere 
bemærk at der bruges et ekstra skydebeslag her. Lav resten af banen færdig så mål 
og indgangene står overfor hinanden.

Step by step

D

E

2 x

184 x

184 x

12 x 184x 12 x

Brugte elementer for 
Step D-E

2 x

Step D-E
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STEP F
Nu da banen er sammenhængende, så monteres målene ved at nedsænke 3 stk. 
slædemøtrikker, ved hver stolpe hvor element (7) er udeladt. målene fæstnes i 
disse vha. 6 stk bolte (5) og spændeskiver (6) i hver. Der monteres kapper (12) i 
toppen af hver søjle.

Ved indgangen monteres der beskyttelseskanter (13) vha, bolt (14), spændeskive 
(15) og møtrik (16) til samling af ramme.

GUIDE F

F

2 x

6 x
M8

6 x
Ø8

6 x
M8

Brugte elementer for 
Step F

Step F

2 x 16 x

Step by step
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Ø10
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