MONTERING

MONTERING
Grunden i vårt koncept är; skärmar med tillhörande stolpar samt tillbehör. Varje skärm har 3 förborrade hål som matchas och skruvas
fast vid de ”3 öron” som finns på varje stolpe. Till varje stolpe medföljer skruvar, muttrar och caps.
Beroende på hur produkterna skall fästas i marken erbjuder vi olika lösningar (se detaljerade beskrivningar i monteringsanvisningarna
längre fram).
Vårt system är en komplett lösning och byggt för att fungera med alla kombinationer av storlekar på skärmar, stolpar och tillbehör i våra
utvalda material och färger. Detta skapar en stilfull enhet och en välfungerade produkt som håller för väder och vind.
Vårt system är beräknat för att skärmar monteras 75mm upp från marken.

Skärmar
Våra skärmar finns i svart, antracitgrått, rostfritt borstat stål
samt Cortén. Skärmarna kan användas både horisontellt och
vertikalt.
Hur skärmarna skall användas påverkar placeringen av de 3
förborrade hålen som finns på två av skärmarnas sidor samt vilka
stolpar som passar.
Skärmarna är gjorda av 3mm tjockt stål.

Stolpar (tillval)
Stolparna är 50x50mm i yttermått, finns i 5 olika höjder och erbjuds i svart, antracitgrå, rostfritt och mörkgrått stål (till
Corten) för att skapa en snygg helhet i kombination med skärmarna.
Stolparna tillverkas i tre utföranden;

Enkelöron

Dubbelöron

Dubbelöron
90 vinkel

o

Stolpe Enkelöron. Vid montering av en skärm och/eller som första & sista stolpen i en
rad av flera skärmar.

o

Stolpe Dubbelöron. Vid montering av flera skärmar på rad.

o

Stolpe Dubbelöron 90 vinkel. Vid montering av skärmar i 90 graders vinkel.

När EN skärm skall sättas upp behövs två stolpar med Enkelöron, skall FLERA skärmar sättas
upp skall stolpar med Dubbelöron/Dubbelöron 90 vinkel och Enkelöron kombineras.
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Stolpar, forts.
Alla stolpar finns i 5 höjder för att passa skärmarnas mått både för horisontell och vertikal placering + en
höjd över mark på 75mm.
> Skärm höjd 600mm

välj Stolpe 675mm

> Skärm höjd 825mm

välj Stolpe 900mm

> Skärm höjd 1125mm

välj Stolpe 1200mm

> Skärmhöjd 1200mm

välj Stolpe 1275mm

> Skärmhöjd 1725mm

välj Stolpe 1800mm

Monteringstillbehör (tillval)
Vårt system bygger på skärmar, stolpar och tillbehör som har unika hålmönster och som enkelt går att sätta ihop.
Vår standard lösning för fastfästning i golv är med stolpsko.

Stolpfot

Tillbehör som behövs vid fastmontering av skärm vid stolpe, stolpe vid fot samt stolpe vid trä/betong/sten.
Skruv/mutterkit M8
Används för fastmontering av
stolpfot vid stolpe
2st skruv/mutter, 4st bricka/caps
Ingår vid köp av stolpe.

Skruv/mutterkit M6
Används för fastmontering av
skärm vid stolpar
3st skruv/mutter, 6st bricka/caps
Ingår vid köp av stolpe
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Skruv/mutterkit
Fastmontering av Stolpfot i
trä/betong/sten
4st skruv, 4 st plugg
Beställs separat

MONTERING

MONTERINGSANVISNINGAR

Vi ber om din förståelse för att vi inte kan ta ansvar för följande:
• Felaktig lagring eller hantering hos kund innan montering.
• Olämplig förankring vid underlaget eller bristfälligt fundament.
• Skador på grund av monteringsfel.
• Stormskador (fall för försäkring) eller förstöring genom våld.
• Skador på konstruktion som ändrats på plats.

• Skador på ytbeläggningen hos kund som kan leda till rostangrepp.

Skötselråd
• Avsköljning med vatten med lite såpa/diskmedel om så behövs.
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VERKTYG FÖR FÖR MONTERING
Skärmar i stål och plåt är tunga så vi rekommenderar att ni är 2 personer vid hopsättning och
montering.

Vid montering av väggar/skärmar vid stolpar samt montering av
stolpar i stolpfot.
Handskar
2 st hylsnycklar storlek 10 – för fastskruvning av skruv/mutterkit M6.
2 st hylsnycklar storlek 13 - för fastskruvning av skruv/mutterkit M8.
Alt. kombination skiftnyckel och hylsnyckel.

Fastmontering av produkten i trä/betong underlag
Handskar
Borrmaskin
Skruvdragare
Måttstock
Vattenpass

Vikt (ca vikter per produkttyp, exklusive stolpar)
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FASTMONTERING AV SKÄRMAR VID STOLPAR
FASTSÄTTNING AV STOLPAR I STOLPFÖTTER/STOLPSKOR
ALT INGJUTNINGSRÖR
Använd hylsnycklar. Undvik att skrapa de lackerade ytorna då skrapmärken i
lacken kan medföra att rostskyddet skadas.

Skruv/mutterkit M6 används för att montera ihop stolpar med skärmar. Det finns 3 hål i
vardera långsida på skärmen som matchar stolparnas öron. Säkerställ vad du vill ha som
framsida och baksida. Börja med skruv + en plastring (den sida på plastringen som har en
fördjupning skall vara mot skruvens huvud), trä dessa igenom örat, på andra sidan örat trä på
den andra plastringen med den fördjupade sidan mot den mutter som sist skruvas på. Dra åt
ordentligt. När detta är på plats klicka på det bifogade capsen på respektive sida för att dölja
mutter/skruvfästen.

Skruv/mutterkit M6
Ingår vid köp av Soptunneskydd

Skruv/mutterkit M8 används vid fästning av stolpar vid stolpfot/ stolpsko/ingjutningsrör.
Stolparna träs över respektive lösning och skruvas fast. Detta är ett extra tillbehör. Det finns
2 hål nedtill i stolpen som matchas med hålen i stolpfot/stolpsko/ingjutningsrör. Säkerställ vad
som är framåt och bak. Börja med skruv + en plastring (den sida på plastringen som har en
fördjupning skall vara mot skruvens huvud), trä dessa igenom örat, på andra sidan örat trä på
den andra plastringen med den fördjupade sidan mot den mutter som sist skruvas på. Dra åt
ordentligt. När detta är på plats klicka på det bifogade capsen på respektive sida för att dölja
mutter/skruvfästen.

Skruv/mutterkit M8
Ingår vid köp av stolpfot/stolpsko alt Ingjutningsrör
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MONTERINGSANVISNING STOLPAR
Använd Stolpfot för fastmontering mot trä/sten/betong golv.

Stolpfot

1

Fäst stolpfoten i underlaget
med 4st skruvar anpassade
efter underlag. Beställs separat.

2

Trä stolpen över stolpfoten.

3

Fäst stolpen vid stolpfoten
med 2st skruv/mutter M8. Dölj
infästningen med caps.
Skruv/mutterkit M8 medföljer..

Skruv/mutterkit Stolpfot.
(beställs separat)

WidalDesign AB | Ekebergsvägen 17 | 305 75 Getinge 072-2284903 | info@widaldesign.se | widaldesign.se. 20201103

Skruv/mutterkit M8 (ingår)
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MONTERING AV SKÄRM OCH STOLPAR
Märk ut var stolparna skall placeras.
Avståndet mellan stolparnas centrum skall vara bredden på den skärm du köpt plus 75mm (se bild).
Vi har skärmar i flera storlekar och de kan användas horisontellt eller vertikalt så det är viktigt att du vet
vilken bredd den skärm du valt har, och att du utgår från det.
Nedan ser du ett exempel på en skärm som är 1125mm bred. 1125mm+ 75mm= 1200mm.
Var noga och säkerställ mått och räta vinklar innan fastskruvning av stolpsko, eller nedgjutning av betongplint
och ingjutningsrör.

Skärm 1725x1125mm

Stolpens centrum
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