Instrukcja monta˝u

6. Monta˝ górnych ∏àczników sekcji.
- za pomocà wkr´tów monta˝owych montujemy górny
∏àcznik sekcji D1 ze s∏upkiem nad górnà kraw´dzià
ceownika B. Zachowaç nale˝y oÊ symetrii
zamontowanych wczeÊniej elementów - rys. 46,
- podobnie montujemy ∏àcznik do drugiego s∏upk.

7. Monta˝ górnej poprzeczki mocujàcej ( C ) oraz
czapeczek ozdobnych.
- zgodnie z punktem 2 montujemy ceownik B1 do poprzeczki C.
- nast´pnie w przygotowanych ∏àcznikach mocujemy
poprzeczk´ górnà ( C ) wraz z ceownikiem B1 - rys.47.
( aby u∏atwiç sobie monta˝ mo˝na delikatnie odchyliç
jeden ze s∏upków ).
- w przypadku u˝ycia s∏upków produkowanych przez
Royal Europa za pomocà kleju mocujemy czapeczki
ozdobne. . Do mocowania czapeczek zalecane jest
u˝ycie bezbarwnego kleju Cosmofen Plus. - rys. 47a

VIII. Ogrodzenie parkanowo-a˝urowe
1. Ka˝dy karton zawiera - rys. 48:
- 12 paneli (A),
- 2 poprzeczki mocujàce (C),
- 1 poprzeczk´ mocujàcà ze wzmocnieniem,
- 8 ceowników (B, B1, B2),
- 6 ∏àczników (D, D1, D2),
- kratk´ (E),
- wkr´ty monta˝owe,
2. Poprzeczka mocujàca dolna (C1)
- do poprzeczki mocujàcej (C1), przykr´camy ceownik
B1 u˝ywajàc wkr´tów monta˝owych w odleg∏oÊci co 20
cm - rys. 49.
UWAGA: Nale˝y zwróciç uwag´, aby ceownik B1 by∏ wysuni´ty poza kraw´dê listwy mocujàcej C1 o odleg∏oÊç
W równà gruboÊci Êcianki ∏àcznika D - rys. 49a.

3. Monta˝ poprzeczki dolnej do s∏upka
- zgodnie z osià symetrii s∏upka i w odleg∏oÊci 5 cm od
pod∏o˝a mocujemy dolny ∏àcznik sekcji (D) ze s∏upkiem.
Post´pujemy podobnie w przypadku s∏upka drugiego,
zachowujàc odpowiednie odleg∏oÊci oraz poziom - rys.
50..
- nast´pnie umieszczamy w ∏àcznikach (D) wczeÊniej
przygotowanà poprzeczk´ dolnà ( C1 ze wzmocnieniem )
- rys. 51.
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4. Monta˝ ceowników do s∏upków
- z zachowaniem osi symetrii i prostopadle do zamocowanej uprzednio poprzeczki mocujàcej przykr´camy
do s∏upka za pomocà 6 wkr´tów monta˝owych ceownik
oznaczony jako (B). Zalecana odleg∏oÊç pomi´dzy
wkr´tami wynosi 20 cm - rys. 52.
5. Monta˝ paneli w przygotowanym stela˝u
- przygotowane uprzednio panele umiesz-czamy w zamocowanym na s∏upkach stela˝u - rys 53.

6. Monta˝ Êrodkowych ∏àczników sekcji
- na panele nasuwamy od góry ceownik B1 zgodnie z rysunkiem 54.
- za pomocà wkr´tów monta˝owych montujemy Êrod-kowy ∏àcznik sekcji (D) ze s∏upkiem bezpoÊrednio
nad górnà kraw´dzià ceownika (B1). Zachowaç nale˝y
oÊ symetrii zamontowanych wczeÊniej elementów rys. 55.
- czynnoÊç powtarzamy tak˝e dla drugiego s∏upka z zachowaniem poziomu (sprawdzamy poziomicà).
- nast´pnie w tak przygotowanych ∏àcznikach umieszczamy listw´ mocujàcà C wraz z ceownikiem D1
zgodnie z rysunkiem 56.
Uwaga: W celu wzmocnienia konstrukcji mo˝na zastosowaç klej do po∏àczenia ceownika B1 (montowanego
w podpunkcie 6) z poprzeczkà C.

7. Monta˝ górnych ceowników do s∏upków
- z zachowaniem dotychczasowej osi symetrii i
prostopadle do zamocowanych poprzednio elementów,
- przykr´camy do s∏upka za pomocà wkr´tów
monta˝owych ceownik oznaczony jako B2. Zalecana
odleg∏oÊç pomi´dzy wkr´tami wynosi oko∏o 20 cm.
- powy˝szà czynnoÊç powtarzamy tak˝e dla drugiego
s∏upka - rys. 57.

8. Monta˝ kratki
- w przygotowane poprzednio z u˝yciem ceowników
prowadnice wk∏adamy kratk´ jak na rysunku 58.
- nast´pnie na górnà kraw´dê kratki nak∏adamy
ceownik B1 - rys. 59.
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9. Monta˝ górnych ∏àczników oraz górnej poprzeczki wzmacniajàcej
- po zainstalowaniu kratki i ceownika, za pomocà wkr´tów monta˝owych montujemy górny ∏àcznik
sekcji (D2) ze s∏upkiem bezpoÊrednio nad ceownikiem (B1)montowanym w podpunkcie 9 - rys. 60.
- kolejnym krokiem jest monta˝ górnej poprzeczki wzmacniajàcej (C) do s∏upków za pomocà
przygotowanych poprzednio ∏àczników - rys 60.
Uwaga: W celu wzmocnienia konstrukcji mo˝na zastosowaç klej do po∏àczenia ceownika B1
(montowanego w podpunkcie 9) z poprzeczkà C.

10. Monta˝ czapeczek ozdobnych
- w przypadku u˝ycia s∏upków produkowanych przez Royal Europa, za pomocà kleju mocujemy czapeczki ozdobne - rys. 61.

Monta˝ bram i furtek
1.Monta˝ s∏upków z u˝yciem wspornika metalowego mocowanego do betonu.
a) post´powaç zgodnie z punktami I i II. Rysunek 62 przedstawia widok ogólny wspornika.

b) w przygotowanym do monta˝u miejscu, nale˝y
przy∏o˝yç wspornik i odznaczyç na pod∏o˝u miejsca
wiercenia otworów - rys. 63.

c) w oznaczonych poprzednio miejscach wywierciç za
pomocà wiertarki udarowej otwory pod ko∏ki rozporowe ( zalecane ko∏ki o wymiarze 10x 120 mm )- rys. 64. W
przygotowanych otworach umieÊciç ko∏ki rozporowe.

d) przy∏o˝yç wspornik i za pomocà Êrub przykr´ciç
wspornik do pod∏o˝a - rys. 65.

11

e) nale˝y nasadziç s∏upek na wystajàcà ponad grunt czeÊç
wspornika i nawierciç z u˝yciem wiert∏a o rozmiarze Ø 5,5
mm otwory, a nast´pnie za pomocà wkr´tów
przymocowaç s∏upek do wspornika- rys. 66.
f) rys. 67 przedstawia przekrój w∏aÊciwego monta˝u s∏upka i wspornika.
Po zamontowaniu s∏upka na wspornik, nale˝y go wype∏niç
betonem.

2. Monta˝ s∏upków w gruncie

pr´t # 10

- post´pujemy podobnie jak w przypadku monta˝u s∏upków pod sekcje ogrodzeƒ. Wykonanie stóp
fundamentowych wraz ze zbrojeniem jest konieczne przy monta˝u s∏upków pod bramy i furtki. Stopy
fundamentowe nale˝y wykonaç z betonu B 15 (o wilgotnej konsystencji) o wymiarach 0,4 x 0,4 x 0,4 m.
(zachowujàc jednoczeÊnie wymiary otworu w pod∏o˝u podane w pkt. III niniejszej instrukcji). Podane
powy˝ej wymiary stopy sà wymiarami minimalnymi przy za∏o˝eniu, ˝e pod stopa jest grunt stabilny. W
przeciwnym wypadku nale˝y koniecznie zwi´kszyç wymiary otworu i stopy betonowej - rys. 68.

3.Monta˝ s∏upków z u˝yciem wzmocnienia stalowego
pod bramy i furtki o wysokoÊci 80 - 100 cm.
- post´powaç zgodnie z punktem 1 podpunkt a-d,
- nale˝y nasadziç wzmocnienie stalowe na wspornik, a
nast´pnie na wspornik i wzmocnienie nasadzamy s∏upek rys. 69.
- z u˝yciem wiert∏a o rozmiarze Ø 5,5 mm nawierciç otwory
na wylot w s∏upku, wzmocnieniu i wsporniku, a nast´pnie
za pomocà wkr´tów przymocowaç s∏upek i wzmocnienie
do wspornika - rys. 70.

Monta˝ bram i furtek
Uwaga: W przypadku monta˝u furtki, s∏upki powinny byç
oddalone od siebie o 106,5 cm, tj. na szerokoÊç furtki plus
szerokoÊç zawiasu i zaczepu oporowego- rys. 71. W przypadku bramy odleg∏oÊç ta powinna wynosiç 311 cm.- rys.
72 S∏upki bramy farmerskiej powinny byç oddalone od siebie o 424,5 cm. - rys. 73.
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- zaleca si´ zalewanie s∏upka betonem do wysokoÊci 2 cm powy˝ej zbrojenia s∏upka (oko∏o 10 cm
powy˝ej górnego zawiasu).
- monta˝ bram lub furtek do s∏upków dokonaç mo˝na najwczeÊniej po 14 dniach od zabetonowania.
Nale˝y pami´taç, ˝e beton B 15 swoja maksymalnà wytrzyma∏oÊç osiàga po 28 dniach, w zwiàzku z czym
przez ten okres nie wolno obcià˝aç montowanej furtki lub bramy - rys. 74.
Rysunek 74 - elementy zestawu monta˝owego bramy.
1. Zawias pasowy do bram z hakiem,
2. Zapadka do bram dwuskrzyd∏owych,
3. Zasuwa do bram,
4. Rura nadbiegowa.
4. Mocowanie zawiasów
- bram´ / furtk´ montujemy do s∏upka rozpoczynajàc monta˝ od
zawiasu dolnego (przy u˝yciu ko∏ków rozporowych 8 # 100 mm)
w odleg∏oÊci oko∏o 3 cm od poziomu gruntu. Nast´pnie w odleg∏oÊci
oznaczonej na rysunku jako A montujemy drugi zawias. Odleg∏oÊç
ta jest ró˝na w przypadku poszczególnych typów bram / furtek i jest
równa odleg∏oÊci pomi´dzy zawiasami umieszczonymi na skrzydle
bramy / furtki - rys. 75.
5. Mocowanie zaczepu oporowego zamka
- zaczep oporowy zamka montowany jest jako ostatni. Montujemy
go na wysokoÊci zamka w furtce, przy u˝yciu ko∏ków rozporowych
8 # 100 mm, tak aby odpowiednie elementy wysuwane z zamka
w furtce by∏y na tej samej wysokoÊci co elementy zaczepu
montowanego do s∏upka - rys. 76.

Rysunek 77 - Elementy zestawu monta˝owego furtki.
1. Zawias pasowy,
2. Klamka z szyldem,
3. Zamek wpuszczany,
4. Zaczep oporowy
5. Hak do zawiasu pasowego.

Rysunek 78 - elementy zestawu monta˝owego bramy.
1. Zawias pasowy,
2. Zapadka do bram dwuskrzyd∏owych,
3. Zasuwa do bram
4. Hak do zawiasu pasowego,
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Rodzaje ogrodzeƒ
PROSTE

PERGOLOWE

sekcja

furtka

brama

WKL¢S¸E

sekcja

PARKANOWE

sekcja

furtka

brama
pe∏ne

WYPUK¸E

sekcja

furtka

brama
a˝urowe

TRAPEZOWE

sekcja

furtka

brama

sekcja 2

brama 2

sekcja 3

przeplatane

FARMERSKIE
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PROSTE 2

BALUSTRADOWE

sekcja

furtka

brama

WKL¢S¸E 2

sekcja

KRATKI

sekcja

furtka

brama
skoÊna

WYPUK¸E 2

sekcja

furtka

brama
skoÊna

TRAPEZOWE 2

sekcja

furtka

brama

prosta

skoÊna

sto˝kowa

prosta

PERGOLOWE

snopkowa
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