Monteringsanvisning för järnstaket

sektionsfäste x 4

1.

vagnsbult, bricka och stöldskyddsmutter x 4

självborrande (farmar)skruv x 4

plastplugg x 4

Gör så här:
Kontrollera att leveransen innehåller ovanstående tillbehör (en uppsättning/staketsektion)
förutom beställt antal staketsektioner och stolpar. Om något skulle vara fel kontakta Flisby AB
innan monteringen startar.

2.

Gjut alt. gräv ner plintar på anpassat avstånd och i samma höjd, ca 2090 mm mellan stolparna.
Kontrollera med ett vattenpass att de är i våg. (Stolparna kan delvis justeras, för att stå i vinkel,
med hjälp av bultarna de skruvas fast i plinten med).
Om andra stolpar (som inte är avsedda för montage på plint) används, grävs/gjuts dessa ner på
samma vis. Tänk på att det i dessa fall är mycket viktigt att de direkt monteras i exakt vinkel
och höjd, då det i efterhand kanske inte går att justera.

3.

Skruva fast stolpens bottenplatta mot plinten med expanderbult eller plugg och fransk skruv 		
(dessa ingår ej). Viss justermån är möjlig med hjälp av bult och mutter.

4.

Fäst medföljande sektionsfästen i första stolpen på önskad höjd med hjälp av de självborrande
skruvarna. Både uppe och nere på samma sida av stolpen.
Sektionsfästet skall sitta under staketregeln så att staketet hänger i fästet som en konsoll.
Lägg därefter staketet på plats och märk med hjälp av vattenpass ut var vinkeljärnen skall sitta
på nästa stolpe. Fortsätt på motsatt sida av stolpen osv...

5.

Montera staketet på beslagen med vagnsbult, bricka och stöldskyddsmutter.
OBS! Stöldskyddsmuttrarna är konstruerade så att de inte går att skruva bort när man dragit
dem ordentligt på plats. Om man vill kunna montera ner staketet skall inte muttern monteras
så hårt att den går av (stöldskydd) alternativt skall andra bultar och muttrar användas.

6.

Täck hålet på undersidan av sektionen med medföljande plastplugg.

Detta är en av Flisbys modeller på järnstaket men bredden på sektionerna
är den samma oavsett modell.
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