
Monteringsanvisning sMidesstaket 4000 x 500 MM

Förpackningens innehåll
2 st hållare för smidessektionerna
2 st sektioner smide
1 st mittstolpe
8 st betongskruv
8 st vagnsbult med bricka och kupolmutter

Monteringsanvisning
1. Mät och märk ut var hålen skall borras för smidesfästet.
2. Borra med betongborr Ø 6 mm ca 60 mm in i stolpelementet.
3. Skruva fast hållaren för smidet, se bild 1. Ingen plugg behövs för denna typ av betongskruv.
4. Märk ut och gör samma procedur på motstående stolpe.
5. Ställ upp mittstolpen på Megatäckstenarna. Häng därefter på smidessektionerna och justera till rätt läge. Se 
bild 2 och 3.
6. Dra fast vagnsbultarna.
7. Skruva fast mittstolpen, se bild 4.
8. För kortare avstånd mellan stolparna än 4000 mm kan smidessektionerna kapas till önskad längd.
9. Använd smidesinfästning, se bild 5 (extra tillbehör).
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Monteringsanvisning sMidesstaket 4000 x 900 MM

Förpackningens innehåll
4 st hållare för smidessektionerna
2 st sektioner smide
1 st mittstolpe
12 st betongskruv
8 st vagnsbult med bricka och kupolmutter

Monteringsanvisning
1. Mät och märk ut var hålen skall borras för smidesfästet.
2. Borra med betongborr Ø 6 mm ca 60 mm in i stolpelementet.
3. Skruva fast hållaren för smidet som bild 1 visar. Ingen plugg behövs för denna typ av betongskruv.
4. Märk ut och gör samma procedur på motstående stolpe.
5. Ställ upp mittstolpen på Megatäckstenarna. Häng därefter på smidessektionerna och justera till rätt läge.
6. Dra fast vagnsbultarna, se bild 2.
7. Skruva fast mittstolpen, se bild 3.
8. För kortare avstånd mellan stolparna än 4000 mm kan smidessektionerna kapas till önskad längd.
9. Använd smidesinfästning, se bild 4 (extra tillbehör).
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Monteringsanvisning sMidesgrind 1080 x 800 MM

Förpackningens innehåll
1 st grind vändbar, vänster alternativt högerhängd
1 st komplett lås vändbart med handtag
2 st kompletta gångjärn med bultförband
1 st låsbleck med skruv

Monteringsanvisning
1. Avståndet mellan stolparna ska vara ca 1150 mm.
2. Mät och märk ut var gångjärnen skall placeras.
3. Borra med betongborr  10 mm rakt igenom till hål i utrymmet i stolpelementet.
4. Montera gångjärnen, se bild 1.
5. Häng på grinden, se bild 2.
6. Justera därefter grinden i vågrätt läge.
7. Montera låsblecket passande till låskolven, se bild 3.
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Monteringsanvisning sMidesgrind 1150 x 1250 MM

Förpackningens innehåll
1 st grind vändbar, vänster alternativt högerhängd
1 st komplett lås vändbart med handtag
2 st kompletta gångjärn med bultförband
1 st låsbleck med skruv

Monteringsanvisning
1. Avståndet mellan stolparna ska vara ca 1230 mm.
2. Mät och märk ut var gångjärnen skall placeras.
3. Borra med betongborr  10 mm rakt igenom till hål i utrymmet i stolpelementet.
4. Montera gångjärnen, se bild 1.
5. Häng på grinden, se bild 2.
6. Justera därefter grinden i vågrätt läge.
7. Montera låsblecket passande till låskolven, se bild 3.
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