Rökkur
Produkt
Rökkur
Leveransspecifikation:
2 st hörnstolpar
1 st hörnstolpe höger
1 st hörnstolpe vänster
6 st mellanstag
4 st Stolptoppar
2 st Härdade glasskivor
4 st screenade härdade glasskivor
1 st tak
36 st insexakruv

Alt 1)

Alt 2)

Montering
1) Montera ihop mellanstagen med de fyra hörnstolparna. Anänd bifogade
Insexskruv.
2) Stolptopparna fästs ovanpå hörnstolparna med biogade stoppskruv
(huvudlös insex)
taket fästs till stolptopparna med samma sorts skruv.
3) Lossa skruvarna i glafästena och montera glasen enligt bild ovan. Det är
här bra att vara två personer
4) Askkopparna fästs i hörnstolparna med bifogad 6 mm montageskruv.
Fastsättning mot platsgjutet markfundament görs när rökkuren är
färdigmonterad.
Alt 1) Figuren visar montage där fundamentet går upp till mark. Stolpens
fotbricka bultas direkt mot fundamentet. Detta förutsätter att fundamentet är
vågrät. Foten är försedd med 3 st hål diameter 14 mm för montering mot
mark med 12 mm skruv. Marklutning kan tas upp genom att foten skruvas i
benet och låses med låsmutter.
När rökkuren står i våg markerar man hålen och borrar för fastsättning med
kemankare eller expander. Vid användning av expanderbult blir rökkuren
demonterbar.
Alt 2) Figuren visar montage där fundamentet befinner sig strax under
marknivå. För att kunna ta upp lutning eller ojämnheter i fundamentet borras
hål för fastsättning av M12 pinnbultar med kemankare. Ställmuttrar under
stolpens fotbricka gör att man kan väga av stolpen i marklutning men även i
lodrät riktning. Kapa pinnbulten för montering med kupolmutter.
Om rökkuren skall monteras på betongplattor bör dessa undergjutas med
betong för att ge stabilitet. Det är då viktigt att det inte finns sättsand mellan
plattan och betongen. I övrigt likt Alt 1.
Rökkuren kan även monteras på träunderlag med fransk träskruv. Undersök
underlagets stabilitet innan du monterar.
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