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249roduktnummer:  
Sirius stolpe 188 cm  
Sirius stolpe 249 cm  
Sirius spaljé längd c-c 220 cm höjd 98 cm.        
Sirius spaljé längd c-c 220 cm höjd159 cm.        
Sirius spaljé längd c-c 220 cm höjd159/129/98   
trappad spaljé Höger.       
 Sirius spaljé längd c-c 220 cm höjd 
98/129/159  trappad spaljé Vänster.     
Sirius spaljé längd c-c 99 cm höjd 159 cm.       
Sirius spaljé längd c-c 99cm höjd 98 cm.   Ö70-14 

T som 
tilläggsbeteckning. 
Skärmen är försedd 
med perforerad plåt 
vilket ger en ”tät” 
skärmvägg. Plåten 
ligger mellan de 
liggande rören 

Montering 
Börja med att montera en spaljésektion med två stolpar liggande på mark. 
Stolpen skall gjutas ned 70 cm i mark.  
Marklutning går att ta upp genom att gjuta ned stolparna olika djupt. 
Stora marklutningar går att ta upp genom att man trappar spaljésektionerna.
Avståndet från underkant stolpe till spaljéns underkant skall vara ca 82 cm. 
Detta ger ett mått på 12 cm från färdig markyta till underkant spaljé.  
Märk upp läget för hålen som skall borras i stolparna. Borra med bifogad 
borr dimension 8,5 mm. Gänga hålet med bifogad gängtapp dim M10. 
Montera Spaljén medbifogad M10 skruv och brickor. 

Observera att spaljérna har en utsida och en insida. De stående rören skall 
vara vända utåt. 

Nedgjutning i mark, frostfritt djup.  
1) Gräv erforderligt antal hål i marken till frostfritt djupeligt ritningens C-C
mått.
Grunda med icke tjälskjutande material så att djupet på gropen anpassas till
höjden på produkten (djup 70 cm)
2) Ställ upp stolparna i groparna. Staga stolparna i höjd och sidled.
Kontrollera höjd ovan mark (179 respektive 118 cm)
3) Gjut fast stativet med betong. Betongen skall avslutas under markplan.
Avståndet till markplan anpassas till markbeläggning. Observera att vid grus
eller gräs skall avståndet vara ca. 5 cm.
Avsluta gjutningen av fundamentet med en mjuk avrundning.
Återfyll och färdigställ markytan.
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