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Instrukcja montażu
systemu ogrodzeń
WINFLOOR
Ogrodzenia pod wpływem warunków atmosferycznych mogą zmieniać wymiar wzdłużny
i poprzeczny. Dlatego należy między słupkiem a wybranym profilem ogrodzeniowym
pozostawić szczelinę dylatacyjną ok. 5 mm
MONTAŻ SYSTEMU OGRODZENIOWEGO Z PANELI
1. Wykonać fundament betonowy o wymiarach 400x400x800 mm.
2. Umieścić profil stalowy (40x40x2400 mm) o minimalnej ściance min. 2 mm w
fundamencie na głębokości ok 800 mm.
3. Po osiągnięciu przez fundament odpowiedniej wytrzymałości nałożyć na profil stalowy
słupek ogrodzeniowy (110x110x1900 mm) i przymocować do profilu wkrętem
samogwintującym w minimum trzech równych odstępach po całej wysokości słupka .
4. Słupki ogrodzeniowe przytwierdzić do podłoża w odległościach 1794 mm w osiach.
5. Jako pierwszy element umieścić na wypoziomowanym gruncie bądź wylewce podstawę
panelu (20x110x1950) z zachowaniem 2 mm dylatacji z obu stron.
6. Gotowe panele ogrodzeniowe (43,5x1710x1730 mm) wsunąć we wpusty słupków od
góry z zachowaniem 5 mm dylatacji z obu stron panelu.
7. Słupki należy wykończyć zaślepką słupka – daszek z polipropylenu.
8. Ogrodzenie montować fragmentami, nie należy montować wszystkich słupków na raz.
Po wsunięciu profili sprawdzać, czy kolejny słupek stoi pionowo.

MONTAŻ SYSTEMU OGRODZENIOWEGO Z PROFILI OGRODZENIOWYCH
„NA SZTUKI”

1. Wykonać fundament betonowy o wymiarach 400x400x800 mm.
2. Umieścić profil stalowy (40x40x2400 mm) o minimalnej ściance 2 mm w fundamencie
na głębokości ok. 800 mm.
3. Po osiągnięciu przez fundament odpowiedniej wytrzymałości nałożyć na profil stalowy
słupek ogrodzeniowy (110x110x1900 mm) i przymocować do profilu wkrętem
samogwintującym w minimum trzech równych odstępach po całej wysokości słupka .
4. Słupki ogrodzeniowe przytwierdzić do podłoża w odległościach 2014 mm w osiach.
5. Jako pierwszy element umieścić na wypoziomowanym gruncie bądź wylewce podstawę
panelu (20x110x1950) z zachowaniem 2 mm dylatacji z obu stron.
6. Następnie zamontować profil ogrodzeniowy (43,5x300x1950 mm) mocując go do
podstawy panelu metodą pióro-wpust.
7. Kolejne profile ogrodzeniowe montować tym samym sposobem do osiągniecia
zamierzonej wysokości. Dociskając deski zachować ostrożność, aby uniknąć
uszkodzenia.
8. Słupki należy wykończyć zaślepką słupka – daszek z polipropylenu.
9. Ogrodzenie montować fragmentami, nie należy montować wszystkich słupków na raz.
Po wsunięciu profili sprawdzać, czy kolejny słupek stoi pionowo.
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