Renovationsskjuler

SYSTEM H EG N

Til 3x240l spande. Færdigpakke

Renovationsskjuler

120 cm

Ønsker man at gemme sine renovationsspande lidt af vejen, kan det være
praktisk at kunne skjule dem - og så gør
det ikke noget, hvis det praktiske også
pynter.
Denne færdige pakkeløsning, der giver
skjul til tre spande, er en del af Frøslev
Systemhegn. Der kan bygges videre på
systemet og integreres i hele haven som
hegn, højbed eller hvad man har behov
for.
Leveres usamlet.
Færdigmål: 225 x 103 x 120 cm
22

Pakken indeholder:

Anvend:

cm

STK.

MÅL

210 cm
90 cm
180 cm
180 cm
28x107 cm
28x228 cm
4,0 x 60 mm
5,0 x 120 mm

3

NR.

Dobbelt Klinkprofil FT 2258		 9
				18
Endestolpe
FT 2656 		 2
Hjørnestolpe
FT 2661		 2
Topbræt				 2
				 1
Rustfrie skruer 				60
				12

m

10

PRODUKT

5c

TX20
DB nr. grøn: 2144172 | DB nr. sort: 2144191

Byggevejledning:

Montering af stolpe:

•

Grav hul til stolperne.

•

•

Stil stolperne løst i hullerne og fastgør den nederste profil med
2 skruer i begge ender (4,0 x 60 mm) ca. 4 cm over jorden.
Derefter monteres stolperne. Skruerne skrues skråt igennem
brættet i stolpen med lidt afstand fra brættes endekant.

Stolperne graves
ned og evt.
omstøbes med
stolpebeton.

•

Der må ikke
være stolpebeton under
stolpen.

•

Derefter monteres de næste profiler, med 1 skrue i begge ender. Fortsæt indtil den
ønskede højde er nået.

•

Hvert topbræt fastgøres med 2 skruer i hver stolpe; skal forbores (5,0 x 120 mm).

•

Alt endetræ skal forsegles. Endetræsforsegling skal foretages med en vandbaseret
træbeskyttelse indeholdende fungicider i samme nuance som fabriksmalingen (sort
RAL 9005). Vær opmærksom på, at endetræ suger meget. Derfor skal der måske
foretages to strygninger for optimal dækning.

Beton ca. 20-30 cm
Grus

ca. 10-20 cm

Alle påførte skader og skruehuller mv. skal også lukkes med samme vandbaseret
træbeskyttelse. For optimal levetid anbefales det klart, at hele beklædningen males
én gang efter montage.

I alt

ca. 50-60 cm

•
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Jord

ca. 10-20 cm

