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Vinyl rekkverkskomponenter

Sett:
1 Underligger med aluminiumsprofil 
1 Overligger med aluminiumsprofil
18  Spiler/ baluster

Hjørnestolpe Midtstolpe Endestolpe

Verktøy
• Krittsnor eller laser
• Unbrako-sett eller unbrakobits
• Skrumaskin
• Vater
• Monteringshansker
• Silikonspray
• Kapp/ gjæringssag 

Pass på:
Ved tilpassing av lengden må man også kappe aluminiumsprofilen 
som ligger inne i over/ underliggeren som avstivere. Dette kan i visse 
tilfeller ødelegge bladet i sagen. Kapp derfor vinylprofilen til rett leng-
de, og deretter merk av lengden på alu-profilen og kapp den med en 
håndsag for metall, eller en vinkelsliper.

Stolpefot
10 x 10 x 40 cm

Pyntedeksel 
sokkel

1

Stolpefot skal  plasseres i hjørnet med en avstand fra kant på 
20 - 30 mm. Og pass på at det er kubbet under terassebord 
tilstrekkelig for innfestingen av stolpene.

Fest stolpeskoen til dekket med de medfølgende 4 skruene 
med en umbrako -nøkkel/ bits. 

Mrk.: Det er meget viktig å bruke festemidler som er egnet for 
terrassedekket man benytter. Sjekk hos leverandør av dekket
hva som er anbefalt. Også at det blir tatt hensyn for de lokale 
værforhold i valget av festemiddel i forkant av monteringen.
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2
Mål opp første legg med C/C på 1800 mm
hvis dette står i monteringsplanen.

Der det lengden må kappes til, legg på en 
tverrligger på stolpeskoene og prøv å til passe 
kuttet slik at det er lik avstand mellom de to 
spilene nærmest stolpesidene. 

Balusterne bør gi symetri når man står 
i forkant av rekkverket.

3

4

Sett på vinylen på stolpeskoene, 
Sjekk igjen at det samme avstand 
mellom spilene mot stolpene.

a

b
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5

Deretter sett inn underliggeren og start med å plasser spilene i den. Disse må presses ned.

Pakk ut pyntedekselene og sett dem på plass.
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6 Start med å plasser spilene i overligger, 
vent med å sette den i stolpene.

Sett spilen ned til tappen, men unngå å 
presse den på plass til alle er linjet opp.

Oppgaven er lettere hvis det er to under
monteringen. En plasserer spilene, i mens
eden andre  holder overliggeren i rett 
høyde.

Presse deretter ned overligger ned over alle tappene
på spilene.

Mrk.:
Hvis det skal monteres LED-stolpehatter, gå til punkt 8 
for fremgangsmåten før overligger festes i stolper. 

Skyv overligger inn i stolpene

a

b

c

d
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7 Med stolpene følger det med en plate 
for å skru fast overliggerne.
Den kan benyttes i alle 3 stolpetypene.

MONTERING AV FESTEPLATE

Det er viktig at platen monteres for å  avstve rekkverket og at de medfølgende skruene har
godt feste i aluminiumsprofilene. 
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8MONTERING STOLPEHATT MED LED-LYS
For å trekke opp strømtilførselen til stolpehattene
må dette gjøres før overligger settes i stolpene.

Start med å ta ut den øvre aluminiumsprofilen av
vinylprofilen. Legg strømkabelenkabelen som vist på 
bildet og legg den rundt profilen i forkant og før den 
gjennom vinyl-kanalen.

Med kabelen igjennom overligger
kan man nå kan den settes i stolpen.

Hvis det er planlagt flere stolpehatter
er det bare å gjenta prosedyren videre.

Koble til stolpehatten og eventuelt viderekoble til 
neste stolpe.
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MONTERING AV VINYL LEVEGG

Leveggene er pakket i 3 kolli, og er uten
stolper, stolpesko og annet utstyr.

     Høyde
22963 Endestolpe   160 cm
22964 Stolpe videreføring  160 cm
22965  Stolpe hjørne   160 cm
22967 Stolpe venstre skrå   160 cm
22968 Stolpe høyre skrå   160 cm
22969 Stolpe skrå ende   105 cm
22970 Stolpe skrå hjørne venstre 105 cm
22971 Stolpe skrå hjørne høyre 105 cm
22972 Stolpe skrå videreføring 105 cm
22999 Stolpe gjerde ende  105 cm
23000 Stolpe gjerde videreføring 105 cm
23001 Stolpe gjerde hjørne  105 cm

22974  Stolpefot 12,7 x 12,7 x 40 cm
 Leveres med skruer

9
1. Sett på plass stolpeskoene med en c/c 197 cm.
Vær nøyaktig og plasser dem med rett avstand
til terrassekant. 

2. Sjekk at stolpene er i lodd med vater. Hvis under-
laget er ujevnt bruk syrefaste skiver som shims
under fotplaten.

3. Skru fast stolpeskoene med de medfølgende 
skruene.

MONTERING AV STOLPESKO
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MONTERING AV VINYL LEVEGG

MONTERING AV STOLPESKO

10 MONTERING LEVEGGENE
Start med å tre på vinyl-profilene over stolpesko.
Sjekk at de utstansede profilene står korrekt i 
forhold til videreføringen av levegg.

Mrk.: Hvis det er planlagt en skrå avslutting eller en 
vidreføring av gjerde, må hele monteringen starte 
der!
Hvis ikke,  vil det være svært vanskelig å sette på 
plass de skrå bjelke-profilene. Det er på grunn av 
disse er lengre enn de lengdene som brukes på 
horisontale levegger.

Start derfor med å sette inn den nedre horisontale
bjelken og sette den første skrå-bjelke, kun i den
korte stolpen.

Sett deretter på plass de 3 panelene ned i den nedre 
profilen. Det skal være en kort list mellom stolpe og 
panelt i starten, den gir litt rom for justeringer av 
panelet.

Pass også på at panelene er helt sammenkoblet. 
Disse kan være litt trege å sette sammen, men bruk 
litt silikonspray på hver av dem vil hjelpe.
Før midtre bjelke settes inn, plasser avsluttingslisten
på plass mellom panelet og stolpe.
Hvis det skal brukes LED- stolpelys, gå til punkt 8 for 
på montering av rekkverk for trekking av kablene.

Legg merke til at profilen har en tapp på hver side som vil holde 
den på plass i stolpen. Derfor er det viktig at den settes rett vei 
inn slik at det smaleste panelet er på topp av profilen.



Skru fast festeplaten til øvre tverrligger.
Legg en streng lim eller silikon på de 
markerte feltene i stolpehatten.

Hvis det ønskes å fortsett videre med vårt vinylrekkverk, bruk da
2 veggfeste (vnr.: 23012). Lim fast en planke på innsiden av 
vinylprofilen til skrufeste til veggfestene. Pyntedekslet er litt for 
høyt i forhold til rekkverket, så det må sparres ut en slisse i dekslet 
for plassseringen av nedre veggfeste til rekkverket.

11 OVERGANG TIL REKKVERK?
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