INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI OGRODZENIOWYCH
SYSTEM DAWID
MONTAŻ W LINII PROSTEJ
Przed montażem ogrodzenia teren powinien być oczyszczony a następnie w miarę
możliwości wypoziomowany.
Ogrodzenie montowane jest sekwencyjnie: słup - panel - słup - panel. Paneli nie należy
montować do wcześniej zabetonowanych słupków !!!
Do zabetonowania słupów należy wykonać otwory zachowując rozstaw osiowy 2520mm.
Zamawiając ogrodzenie w standardowej wersji bez podmurówki Klient otrzymuje słupki
o ok. 500-700mm wyższe od panela ogrodzeniowego /zalecana głębokość betonowania/.
Po zabetonowaniu słupki należy podeprzeć i pozostawić do czasu aż beton zwiąże.
Jeżeli ogrodzenie ma być na podmurówce, wówczas panel montujemy 20-25cm nad
podłożem, pamiętając o tym, że słupek powinien być wtedy wyższy o tę wysokość.
Podmurówkę należy montować po wcześniejszym ustawieniu ogrodzenia i zabetonowaniu
słupków.
Zamawiając ogrodzenie w wersji do przykręcenia słupki wykonane są ze wzmocnioną
stopą montażową z blachy, wyposażoną w 4 otwory umożliwiające przytwierdzenie słupka za
pomocą kotew do podłoża /kotwy Zamawiający organizuje we własnym zakresie/.
ROZWIĄZANIE NAROŻNE MONTAŻU
Kąty proste i inne tworzy się za pomocą jednego słupa. Należy tak umieścić słup,
by tworzył ten sam kąt z dwoma panelami narożnymi. Panele tworzące narożnik mocowane
są do tego samego słupa. Przykładowo dla kąta 90º należy umieścić słup pod katem 45º
w stosunku do każdego panelu.
WYRÓWNANIE WYSOKOŚCI
Zastosowanie listwy montażowej umożliwia łatwe niwelowanie różnic wysokości. Wystarczy
obniżyć panel zgodnie z wymaganą różnicą wysokości. Różnica wysokości pomiędzy dwoma
panelami na tym samym słupku musi wynosić co najmniej 10cm. Różnice w poziomie terenu
można także niwelować podmurówką betonową.
AKCESORIA MONTAŻOWE
W cenie słupka ogrodzeniowego zawarte są następujące akcesoria montażowe:
- listwa montażowa dostosowana do odpowiedniej wysokości panela
- gumka /podkładka montażowa pod listwę/ -ilość zależna od wysokości panela
UWAGA!
Do wysokości panela h-1,55m uwzględnia się dwie podkładki montażowe na słupek
Do paneli h-1,75m i wyższych uwzględnia się trzy podkładki montażowe na słupek
Podkładek montażowych nie należy umieszczać w miejscu przegięć / przetłoczeń /
- śruby imbusowe 6x40mm
- plastikowe zaślepki na śruby imbusowe
- plastikowe daszki 80x40 /kolor czarny, zielony, brązowy/
- plastikowe zatyczki na druty pionowe panela /wydawane przy grodzeniu specjalistycznych
obiektów np. przedszkola, place zabaw lub na życzenie Klienta/

