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INNHOLD

Skissen kan avvike noe fra ditt produkts utseende og størrelse. 
Stolpefot (pkt 1) og stolper med hatt og bunndeksel (pkt 2-4) kjøpes separat.

1. Stolpefot
2. Stolpekappe
3. Stolpehatt
4. Bunndeksel
5. Toppdel
6. Spiler
7. Mellomdel
8. Panel
9. Endelistpanel
10. Bunndel 
11. Låseklips/Mothaker (integrert i Topp/Bunndel)

TIPS!
• Les hele veiledningen før du begynner montering

• Montering krever 2 personer
• IKKE skyv topp/bunndel inn i stolpe før du er helt

klar og sikker på at den står rett vei, da de ikke

kan tas ut igjen pga mothaker
• IKKE lim fast stolpehatter før du er helt ferdig med

montering



1. Fest stolpefoten til underlaget med
egnet festemateriell. Ved montering i betong
bruker man ekspansjonsbolter eller murskruer.
Ved montering i tre, brukes franske treskruer.

Når stolpefoten er festet, tres bunndekselet på 
foten, deretter tres stolpekappen 
på. Press stolpekappen helt ned. 
Pass på at alle stolper er i lodd under montering 
(om behov, benytt kiler under fot).

2. Tre bunn  inn i stolpekappen, til
låseklipsen klikker på plass.

Stolpefot

Bunndeksel 

Stolpekappe 

Bunndel 

Stolpekappe 



3. Panelene er not- og fjærbasert, og monteres ved at panelene skyves eller trykkes
sammen. Panelene monteres i bunndelens spor. Når alle panelene er montert sammen,
skyves endelistene ovenfra og ned til de stopper i bunndelen.

Bunndel 

Panel 

Endelist-
panel 

4. Mellomdelen klikkes inn i stolpekappen, og panel skyves inn i mellomdelens spor.
Deretter settes spilene inn i mellomdelen.

Spiler 

Mellomdel 

Panel 



Stolpe-
kappe
(Ende,
midt eller
hjørne-
stolpe)

Toppdel 

Spiler 

5. Toppdelen klikkes inn i stolpekappen, og spilene skyves inn i toppdelen, fra
venstre mot høyre.

6. Gjør klar neste stolpe; Ende, midt eller hjørne. Fest stolpefoten til
underlaget med egnet festemateriell.  Når foten er festet, tres bunndekselet på
stolpefoten, deretter tres stolpekappen på. I mange tilfeller må stolpekappe
og ende på veggseksjonen løftes opp for å få nok plass til montering. Senk
stolpekappen ned til veggseksjonen klikker på plass.

Veggseksjon 

Bunndeksel 

TIPS!
Hvis du har en endestolpe 
som er utsatt for unormal 
belastning eller har 
svakheter i underlaget 
som stolper skrues ned i 
kan levegg avstives ved å 
sette kiler (treverk e.l) 
mellom enden av topp/
bunndel og stolpefot 
inne i stolpe.



7. Avslutt med å sette på stolpehatt. Disse bør festes med Tec 7/Sicaflex el.

Alternativ montering ved feste i tredekke og/eller ønske 
om enklere oppmåling:

- Følg punkt 1-3 som beskrevet
- Gjør klar stolpe nr 2 med fot og bunndeksel, skyv stolpe inn på bunndel.
- Tre mellomdel inn i stolpe nr 1 og skyv den helt inn. Tre den deretter ned på panelene.
- Skyv stolpe nr 2 og paneler helt tett mot stolpe nr 1. Merk rundt stolpe for å finne rett

posisjon.
- Løft stolpekappe og bunndeksel litt opp og fest stolpefot til underlag (Tips: Om du tar

bort en panelseksjon blir det letter å løfte stolpekappe).
- Sett tilbake siste panelseksjon hvis fjernet, tre mellomdel i åpning på stolpe nr 2 og

skyv ned stolpekappe.
- Tre toppdel i stolpe nr 1. Sett spiler i mellomdrager og senk toppdrager ned på disse.
- Skyv toppdrager inn i stolpe nr 2 og juster så spiler kommer sentrert.

Stolpehatt 




