ALTOFTA - monteringsanvisning
STAKET

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 tre olika höjder med två, tre eller fyra
liggande, vridna träreglar.

Altofta, svarta stolpar höjd 75 cm, med tryckta träreglar.

Altofta är ett staket som håller
låg profil, men fyller stor funktion.
Perfekt när en låg markering
önskas!
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ALTOFTA - Monteringsanvisning
STAKET & STAKET
RÄCKE

Förankring
För att montera stolpen på stolpfoten, tryck fast stolpen på stolpfoten och dunka fot och stolpe mot ett hårt underlag tills stolpen
bottnar. Rekommenderat cc-mått är 1,50-1,60 m mellan stolparna, max 1,80 m.
För förankring i underlag finns olika alternativ;
•

På altandäck/terass - Montera stolpe på stolpfot. Skruva fast stolpfoten med 4 stycken fransk träskruv. Se till att minst två
skruvar fäster i en underliggande regel. (1a)

•

På plint - Montera stolpe på stolpfot. Förborra hål i plinten med 6 mm borr, skruva sedan fast stolpfoten med 4 stycken
betongskruv. (1b)

•

Med jordankare - Montera stolpe på stolpfot. Slå ned jordankaret i marken och gräv sedan ut under skruvhålen. Skruva fast
stolpfoten på jordankaret och fyll sedan upp med jord igen. (rek. maxhöjd vid användning av jordankare är 120 cm) (1c)

•

Med plintfäste - Använd plint med 16mm gängat hål. Placera plintfäste och skruva fast med bult och bricka. Trä sedan stolpen
över fästet. (1d)

•

Med nedgjutningsprofil - Gjut ned profil i önskad höjd. Låt profilen gå upp minimum 90-95mm i stolpen. Trä sedan stolpen
över profilen. Om profilen går upp högre kan inte nedersta regeln träs igenom stolpen, men den går att monteras fast. (1e)
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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. (2)

2.

Hörn
•

90 graders hörn - Använd hörnstolpe. (3) Reglar behöver ej geras i hörn, men rekommenderas då de kommer längre in i
stolpen.

•

Ej rätvinkliga hörn - Använd en mellanstolpe, gera/snedkapa träreglarna och låt dem mötas inuti stolpen. (4) Eller använd dig
av två mellanstolpar och gera/snedkapa träreglarna i hörnet. (5)

4.

3.
Hörnstolpe

5.

Höjdskillnader

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

6.

7.

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