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Specification/
Ö03-84M
Ö03-84N

Fern pollare, markfast
Fern pollare med fotplatta
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Montering/
Montering av pollare med monteringsplatta/
Fotplattan är försedd med hål för infästning med M12
infästningsdon enligt hålbild.
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Montera stolpen genom att placera stolpen på avsedd
plats markera för hål och montera enligt beskrivning
för korrekt underlag.
Montering på träunderlag
Montera med fransk träskruv mot träunderlag.
Montering på smågatsten eller gatuplattor
Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas
sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan
för expander eller kemankare. Montage med expander
ger en
demonterbar fastsättning. Vidm montering utomhus
är expander att föredra då detta tillåter inomhusförvaring av soffan under vintern. Tuben är staplingsbar
och många soffor kan därför förvaras på litet
utrymme. Montage med kemankare ger en permanent
fastsättning.
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Montering på betongunderlag
Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.
Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.
Montering på grus eller gräs
Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett
fundament i betongrör eller papprör. Toppen på
fundamentet skall avslutas med en radie. Borra
fundamentet för expander eller kemankare. Montera
fast foten mot fundamentet.
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Montering av pollare utan monteringsplatta/
1)
Gräv en grop till frostfritt djup.
2)

Grunda med icke tjälskjutande material så
att gropens djup blir ca 40 cm.

3)

Ställ ned pollaren i gropen och gjut fast med
betong. Betongen skall avslutas ca 5 cm under
mark. Ovanytan på betongen skall avrundas.

Skötsel och underhåll/
Se separat dokument om sködsel och underhåll.

