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AMOD

Lerdala ger ett modernt och stilrent intryck 

utan att stjäla utsikten. Dessutom helt 

underhållsfritt och smidigt att montera!

Ibland vill man bara ge sin tomt en enkel 
inramning. Staket Lerdala blir då ett 
utmärkt val! Med sina raka och strama 
linjer bidrar det med ett modernt intryck 
som inte stjäl utsikten. Monteringen sker 
enkelt med ett beslag som låser fast 
röret. Med svartlackerade stolpar och 
naturanodiserade aluminiumrör blir staket 
Lerdala dessutom ett helt underhållsfritt 
alternativ!

LERDALA

Lerdala, svarta stolpar med naturanodiserade aluminiumrör
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TILLBEHÖR

Aluminiumrör 3-pack..................................................Art.nr. 860-5 

Stolpfot, svart ............................................................ Art.nr. 303-S
Stolphatt metall, svart ............................................. Art.nr. 304-S
 
Jordankare .................................................................. Art.nr. 306 
Stolpfot för sidomontering ..................................... Art.nr. 302

Träskruv ...................................................................... Art.nr. 307-1 
Betongskruv ............................................................... Art.nr. 307-2 

LERDALA

Höjd/material MELLANSTOLPE HÖRNSTOLPE SLUTSTOLPE

HÖJD: 67 cm

Svart 860-1S 860-2S 860-3S
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LERDALA

MONTERINGSANVISNING 

Stolpar (Mellanstolpar, slutstolpar, hörnstolpar)

Stolparna är 70x70x1,5mm (16 cm mellanrum mellan hålen)
Rek. Max cc 1,8m mellan stolparna.

Börja med att montera stolpen på stolpfoten. Tryck fast stolpen på stolpfoten och 
dunka fot och stolpe mot ett hårt underlag tills stolpen bottnar. (1) 
Vid montering på altandäck/terrass skruvas stolpfoten fast med 4 st fransk 
träskruv. För montering i marken/trädgården finns två alternativ, plint eller jor-
dankare. Skruva fast stolpfoten på plinten alt. jordankaret. Här kan 4 st betong-
skruv användas. (2) 

Vid montering på tex. en smal mur eller nära en kant där man ser en  
risk för flisor eller sprickbildning, använd då det skruvhål som är centrerat  
inne i stolpfoten. (2 special)

Aluminiumrör

Aluminiumrören är 180 cm långa med en diameter på 3 cm. Rören levereras i 
trepack och medföljer gör sex st låsbeslag, sex st skruv samt insexnyckel.

Aluminiumrören kan kapas till önskad längd med bågfil eller vinkelslip.

Trä på låsbeslag i båda ändar på aluminiumröret. Trä in röret i stolpen och skjut 
låsbeslaget intill stolpen. Trä in skruven i det hål som finns i låsbeslaget. (3) 

Skruva fast skruven med den medföljande insexnyckeln. (4)

1. special
2. special
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