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Altofta är ett staket som håller  
låg profil, men fyller stor funktion.  
Perfekt när en låg markering  
önskas!

 
Altofta är det givna valet på de platser där 
man bara önskar en enkel markering av 
var tomtgränsen går. Staketet har en lägre 
höjd och passar därför bra att sättas på 
platser där en låg markering önskas eller 
exempelvis uppe på en lägre mur.  Altofta 
finns i två olika höjder med två eller tre 
liggande, vridna träreglar.

ALTOFTA 

Altofta, svarta stolpar höjd 75 cm, med tryckta träreglar.
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Höjd/färg MELLANSTOLPE HÖRNSTOLPE SLUTSTOLPE T-STOLPE GRIND metall/trä GRIND metall

HÖJD: 52 cm

Galvad 807-1 807-2 807-3 807-4 - -

Svart 807-1S 807-2S 807-3S 807-4S - -

Vit 807-1V 807-2V 807-3V 807-4V - -

Grå 807-1G 807-2G 807-3G 807-4G - -

HÖJD: 75 cm - -

Galvad 808-1 808-2 808-3 808-4 - -

Svart 808-1S 808-2S 808-3S 808-4S - -

Vit 808-1V 808-2V 808-3V 808-4V - -

Grå 808-1G 808-2G 808-3G 808-4G - -

TILLBEHÖR

Stolpfot, galvad .......................................................... Art.nr. 303
Stolpfot, svart ............................................................ Art.nr. 303-S
Stolpfot, vit ................................................................. Art.nr. 303-V 
Stolpfot, grå ............................................................... Art.nr. 303-G

Stolphatt metall, galvad ........................................... Art.nr. 304
Stolphatt metall, svart ............................................. Art.nr. 304-S
Stolphatt metall, vit .................................................. Art.nr. 304-V 
Stolphatt metall, grå................................................. Art.nr. 304-G

Jordankare .................................................................. Art.nr. 306 
Nedgjutningsprofil ................................................... Art.nr. 307 
Stolpfot för sidomontering ..................................... Art.nr. 302 
 
Träskruv till stolpfot ................................................. Art.nr. 307-1 
Betongskruv till stolpfot .......................................... Art.nr. 307-2 
Montageskruv träreglar ........................................... Art.nr. 307-3 

ALTOFTA

75cm75cm75cm75cm
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ALTOFTA - Monteringsanvisning

MONTERINGSANVISNING 

Stolpar* (Mellanstolpar, slutstolpar, hörnstolpar och T-stolpar)

Stolparna är 70x70x1,5mm (17cm mellanrum mellan hålen)
Rek. Max cc 1,8m mellan stolparna. 

Börja med att montera stolpen på stolpfoten. Tryck fast stolpen på stolpfoten och 
dunka fot och stolpe mot ett hårt underlag tills stolpen bottnar. (1) 
Vid montering på altandäck/terrass skruvas stolpfoten fast med 4 st fransk 
träskruv. För montering i marken/trädgården finns två alternativ, plint eller  
jordankare. Skruva fast stolpfoten på plinten alt. jordankaret. Här kan 4 st  
betongskruv användas. (2)  

Vid montering på tex. en smal mur eller nära en kant där man ser en  
risk för flisor eller sprickbildning, använd då det skruvhål som är centrerat  
inne i stolpfoten. (2 special)

Reglar

Träreglarna ska vara 45x45mm (standardregel i bygghandeln).
Använd tryckta reglar alternativt lasera obehandlade reglar.

Vik ner flikarna på stolpen och skruva fast träregeln underifrån med hjälp  
av skruvdragare. Börja med den översta regeln och jobba nedåt. (3) 

3.

2. special

1.

2.

*Galvat material skall innan montering förvaras skyddat från regn och fukt, för att undvika 
missfärgningar och vitrost. Dessa har ingen påverkan på rostskyddet, men de kan förfula 
ytan. Missfärgningar och vitrost kan uppstå om stolparna placeras tätt utan att vatten har 
en chans att rinna av eller torka.
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ALTOFTA - Monteringsanvisning

Hörn 90grader:
Använd hörnstolpe. (4)

Lösning vid hörn som inte är 90grader (ej rätvinkliga):
45graders hörn. (5)

Höjdskillnader
Vid höjdskillnad kan reglarna lutas ca. 10-15°. (6)
Ett annat alternativ vid höjdskillnader är att trappa staketet. (7)

7.

Ex. på trappning.

4.

Hörnstolpe
Mellanstolpe

5.

6.

Vid svag höjdskillnad kan reglarna lutas ca. 10-15°


