Monteringsanvisning för kryssräcke
Det här är en monteringsanvisning för Componentas kryssräcke. Hoppas att den underlättar och att ni
kan känna er trygga under er montering.

Steg 1
Se till att mäta ut ändstolparnas avstånd. Alla våra produkter kommer i lösa delar och är fria att
monteras efter tycke och smak. Våra handledare och spjälhållare till kryssen är 2980 mm långa.
Använd gärna mallen på sid 2 för en enklare anpassning av era kryss i räcket.
Kunden måste själv förborra och längdkapa överliggare, mellanliggare och spjälhållare. Men detta
innebär också en möjlighet för kunden att själv anpassa sitt räcke efter sina egna önskemål.
Mellan staketsektionerna behövs också spjälor, ändstolpar och till vissa entréer även längre pelare.
Alla staket och insynsskydd bör distanseras 100 mm över altangolvet eller marken för att undvika
fuktpåverkan.
Det finns två stycken storlekar på våra kryss.

KR200330, förkortning (KR330) 200 står för höjd i millimeter och 330 står för längden i millimeter.
KR200450, förkortning (KR450) 200 står för höjd i millimeter och 450 står för längden i millimeter.
Det kluriga med kryssräcket är att man måste utgå ifrån hur många kryss som det ryms per sektion.
Hur många kryss rymmer jag?

Mallen nedan är räknad på 30 millimeters mellanrum mellan kryssen.
Sektioner
Rekommenderade mått KR330 (Mått i millimeter per/sektion och storlek)
KR-330
Sektion 750mm 2st KR 30mm/330/30mm/330/30= 750mm
Sektion 1110mm 3st KR 30mm/330/30mm/330/30mm/330/30mm = 1110mm
Sektion 1470mm 4st KR 30mm/330/30mm/330/30mm/330/30mm/330/30mm= 1470mm
Sektion 1830mm 5st KR 30mm/330/30mm/330/30mm/330/30mm/330/30mm/330/30mm=1830mm
Sektion 2190mm 6st KR 30mm/330/30mm/330/30mm/330/30mm/330/30mm/330/30mm/330/30mm= 2190m
Sektion 2550mm 7st KR 30mm/330/30mm/330/30mm/330/30mm/330/30mm/330/30mm/330/ 30mm/330/
30mm=2550mm
Sektion 2910mm 8st KR 30mm/330/30mm/330/30mm/330/30mm/330/30mm/330/30mm/330/30mm/330/30mm
/330/30mm = 2910mm
Rekommenderade mått KR450 (Mått i millimeter per/sektion och storlek)
KR-450
Sektion 990mm 2st KR 30mm/450/30mm/450/mm30= 990mm
Sektion 1470mm 3st KR 30mm/450/30mm/450/mm30/450/30mm= 1470mm
Sektion 1950mm 4st KR 30mm/450/30mm/450/30mm/450/30mm/450/30mm= 1950mm
Sektion 2430mm 5st KR 30mm/450/30mm/450/30mm/450/30mm/450/30mm/450/30mm= 2430mm
Sektion 2910mm 6st KR 30mm/450/30mm/450/30mm/450/30mm/450/30mm/450/30mm/450/30mm=
2910 mm
Överliggare/handledare.
NOTERA att ÖLX 459029 används både som överliggare och mellanliggare. (Det går alltså två stycken
ÖLX/per sektion)

Spjälor
Stående spjälor SP1964850. Åtgång tre/st per litet kryss KR330.
Stående spjälor SP1964850. Åtgång fyra/st per stort kryss KR440.
Liggande spjälor SH15529 19x90x2980. Åtgång upp till kunden efter tycke och smak.
Ändstolpar och pelare
• Ändstolpar Ä130mm & Ä150 mm finns i längderna 1200 mm till 1370 mm beroende på dimension.
• Raka pelare RP115mm, RP130 mm & RP150 mm finns i längder 2500 mm till 2740mm beroende på
dimension.

Steg 2
När stolparna monterats fast
mäter man ut vilken höjd som
mellanliggaren ska monteras på.
Det enklaste är att montera en
liten vinkel på varje ändstolpe
som man sedan lägger
mellanliggaren i. Vår över- och
mellanliggare ÖLX har ett infräst
spår på undersidan för spjälor
där vinkeln kommer att falla ner
20 mm diskret och snyggt i mellanliggaren. När man har skruvat fast mellanliggaren mellan stolparna har
man stabiliserat upp hela staketets konstruktion.
Vid montering på mark används plintar eller stolpskor.
Rekommenderad höjd för fastskruvning av vinkel från överkant stolpe 27.7cm
Rekommenderad höjd utan vinkel för fastskruvning av mellanliggare, skråskruvning med för-borrning
från överkant stolpe 30,7cm.
De här måtten kommer att bestämma vilken höjd kryss sektionen får.

Stolpfäste!
Ett enkelt sätt för att utnyttja stolpens hålighet: Fäst
en impregnerad, ca 400mm lång regel i underlaget
med hjälp av vinkeljärn.Trä på stolpen. Fixera med
skruv.

Steg 3
Mät in och skruva fast kryssen
direkt i spåret på undersidan
av överliggaren. Lyft upp
sektionen ovanpå
mellanliggaren.

Steg 4
Skruva fast kryssen underifrån
i mellanliggaren. På det här
viset döljs även skruvarna.
Överliggare ska vara i precis
samma mått som
mellanliggaren för att undvika
glipor mot ändstolpar.
När ni skruvat fast kryssen
underifrån rekommenderar vi
att förborra överliggarna och
sedan skruva fast dem snett i
stolpen.

Steg 5
Beroende på om man valt stående eller liggande spjälor skiljer sig monteringen.
Liggande spjälor monteras med en spjälhållare som skruvats fast längs med stolpen. Om man valt
stående spjälor skruvas spjälhållaren mellan ändstolparna. Sedan placeras spjälorna in i mellanliggarens
utfästa spår för spjälor som slutligen skruvas fast i spjälhållaren.
(Mät själv ut mellanrummet mellan de liggande Spjälorna efter tycke och smak)
När ni bestämt antalet spjälor skruvat fast dem sätts de sista spjälhållarna fast och döljer då skruvarna.

