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8Oszlop süveg

Montír hapapófogó Montírkulcs

Kapocs A bavolet tartója

Oszloptalp

Bavolet az oszlopra

Oszlop tartótalppal

 Magasság Ajánlott
 (cm) kapocsmennyiség (darab)
 150 4
 175 4
 200 4 – 6
 225 6
 250 6
 280 6 

• bavolet az oszlopokra

• kapocs

• kerítésalátét - deszkatartó

• beton kerítésalátét 249 x 3,50 x 25 cm

Oslopok a kerítésrészekhez

Telepítési útmutató:

Tartozék

Előkészítés:
Egy jelölőspárga segítségével jelölje meg a kerítés leendő helyét

és 2,5 méterenként jelölje ki az oszlopok helyét. Ásson ki mindegyik 
helyén 30 x 30 cm és 50 cm mély lyukakat.

Az első oszlop telepítése:
Az első lyukat töltse meg enyhén száraz betonnal, helyezze

bele az első oszlopot, állítsa be a megfelelő magasságot, majd
egyengesse el a lyuk körül a betont.

Az első panel telepítése:
Helyezze a táblát az oszlop oldalsó vájatába, fogassa oda

a megfelelő darab kapoccsal, ügyelve rá, hogy a tábla teljesen
vízszintesen álljon, majd helyezzen el ékeket a talaj

és a tábla közzé.

Másodig oszlop telepítése:
Telepítse a második oszlopot úgy, hogy a tábla pontosan illeszkedjen az oszlop 

oldalsó vájatába, rögzítse több kapoccsal és betonozza be ahogyan az első 
oszlopot. Állítsa be a megfelelő magasságot és ügyeljen arra, hogy az oszlop 

merőlegesen álljon. A panelokat támasszuk ki mindkét oldalról támasztékokkal.

További részek telepítése:
Folytassa a telepítést az előbb leírt eljárás szerint.

Utómunkák:
Miután végzett a táblák és az oszlopok telepítésével

ellenőrizze, hogy megfelelően állnak-e. Amennyiben szükséges
korrigálja a helyzetüket, majd hagyja megszáradni a betont.

Utómunkák:
Miután a  beton megszáradt 
a montírkulcs segítségével 
erősítse meg a panelokat 
további kapcsokkal.
Az ékeket és a támaszté-
kokat távolítsa el. Az Ön 
kerítése ezennel kész.

Plotove_diely_HU.indd   2Plotove_diely_HU.indd   2 19/2/08   15:18:3619/2/08   15:18:36


