MONTERINGSANVISNING FÖR STAKET
Det här är en monteringsanvisning för staketen New-Piteå och staket med figurfrästa spjälor. Hoppas
att den underlättar och att ni känner er trygga under er montering.
Steg 1
Se till att mäta ut rätt
mellanrum mellan dina
ändstolpar, alternativt raka
pelare beroende på vad ditt
projekt behöver. I den här
monteringsanvisningen som
följer kommer ni enkelt att
förstå hur man bygger ett
New-Piteå staket. Den här
entrén behöver en ändstolpe
130mm bred mot fasad, som
vi har klyvt /halverat på
mitten sedan vattrat in och
skruvat fast mot fasaden.
(Mot fasad kan det vara snyggt med en ½ stolpe)
Den kluvna ändstolpen ska skruvas fast mot fasad och bör hållas upp ca 8 mm från underlaget.
Många projekt där åsar och bärlina är grund ska stolpar jackas ur i nederkant. De ska skruvas fast
ordentligt och vattras in. Noggrannheten med att montera stolparna raka belönar sig med ett snyggt
och lättmonterat staket.
Enligt byggnormen bör staketet distanseras 100mm över underlaget för att undvika fuktpåverkan.

Stolpfäste!
Ett enkelt sätt att utnyttja håligheten i
Componenta Woods stolpar är att fästa
en impregnerad, ca 400 mm lång regel i
underlaget med hjälp av vinkeljärn. Trä
på stolpen. Fixera med skruv.

Steg 2
Vi börjar monteringen med en halv spjäla som
centreras mot stolpen. Vi rekommenderar alltid att
förborra våra produkter innan montering. Om man
inte vill börja staketet med en halv spjäla, finns det
möjlighet att använda vinklar och beslag som ni
hittar hos byggvaruhandeln. De passar till våra
spjälhållare och överliggare.

När det är klart skruvar man dit spjälhållarna Art.nr SH15529. Var noga med att den lutande kanten
ska vara riktad nedåt mot marken när ni monterar den övre spjälhållaren. När ni monterar
spjälhållare nummer två vänder ni på spjälhållaren med den lutande kanten uppåt.
Det här momentet är mycket viktigt för staketets tålighet mot fukt och vatten.
Steg3
Nu ska spjälorna monteras (på bildernaArt.nr NP2755850). Vi rekommenderar åtta stycken per
meter. På det här objektet räknade vi på nio stycken spjälor, när kunden önskade det. Åtta stycken
hela spjälor och två halvor blir totalt nio stycken.
Formel för att räkna rätt:
Avståndet mellan spjälorna beror på avståndet mellan stolparna. Spjälorna är 550mm breda.
Multiplicera spjälornas beredd och antalet spjälor du önskar mellan sektionerna.
9x55=495mm Avståndet mellan stolparna 930mm. 495mm delat med 930mm=53mm

Steg 4
Nu monteras de två resterande spjälhållarna, vars uppgift är att dölja skruvar och att hålla
överliggaren Art.nr ÖL-110 på plats.

Steg 5
Att montera överliggaren är det sista momentet för att ditt staket ska bli färdigt. Se till att de båda
övre spjälhållarna ligger på samma höjd som varandra. Kontrollera med en byggvinkel.

Förborra sedan spjälhållaren och skruva fast överliggaren underifrån. För att överliggaren ska sitta
fast ordentligt måste en skruv på 80 mm användas.

För att dölja de sista skruvhålen rekommenderar vi en bra målarfog.

Material som använts i den här beskrivningen:

Överliggare
ÖL11029
Spjälor
NP2755850

Spjälhållare
SH15529

Ändstolpar och pelare
Ändstolpar i dimension 130 mm och 150 mm finns
i längderna 1200 och 1370 mm.
Raka pelare 115 mm, 130 mm och 150 mm finns
i längder 2500 och 2740 mm.

Kontakta oss gärna för mer information!
Componenta Wood AB
Lotusgränd 7
941 40 Piteå
0911-693 30, info@componenta.se
www.componenta.se

