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Ingenting är så vackert att det inte kan bli ännu vackrare. Förhöj utseendet på muren med marknadens snyggaste 
staket. Smidesstaketen Royal tillverkas i fyrameterssektioner i klassiskt antracitfärgat smidesjärn. Du har två olika 
höjder att välja på: 50 och 90 cm.

Smidesstaket Royal
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Staket Royal lågt
Art nr 2950150

Monteringsbild 1.

Monteringsanvisning smidesstaket 4000x500 mm

Förpackningens innehåll
2 st hållare för smidessektionerna
2 st sektioner smide
1 st mittstolpe
8 st betongskruv
8 st vagnsbult med bricka och kupolmutter

Monteringsanvisning
1. Mät och märk ut var hålen skall borras för smi-

desfästet.
2. Borra med betongborr Ø 6 mm ca 60 mm in i 

stolpelementet.

3. Skruva fast hållaren för smidet, se bild 1. Ingen 
plugg behövs för denna typ av betongskruv.

4. Märk ut och gör samma procedur på motstående 
stolpe.

5. Ställ upp mittstolpen på Megatäckstenarna. 
Häng därefter på smidessektionerna och justera 
till rätt läge. Se bild 2 och 3.

6. Dra fast vagnsbultarna.
7. Skruva fast mittstolpen, se bild 4.
8. För kortare avstånd mellan stolparna än 4000 

mm kan smidessektionerna kapas till önskad 
längd.

9. Använd smidesinfästning, se bild 5 (extra tillbehör).

Monteringsbild 2. Monteringsbild 3.

Monteringsbild 4. Monteringsbild 5.



BENDERS MARK I TILLBEHÖR

Mer om Benders
www.benders.se

MONTERINGSANVISNING

3/5

Staket Royal högt
Art nr 2950050

Monteringsanvisning smidesstaket 4000x900 mm

Förpackningens innehåll
4 st hållare för smidessektionerna
2 st sektioner smide
1 st mittstolpe
12 st betongskruv
8 st vagnsbult med bricka och kupolmutter

Monteringsanvisning
1. Mät och märk ut var hålen skall borras för smi-

desfästet.
2. Borra med betongborr Ø 6 mm ca 60 mm in i 

stolpelementet.
3. Skruva fast hållaren för smidet som bild 1 visar. 

Ingen plugg behövs för denna typ av betong-
skruv.

4. Märk ut och gör samma procedur på motstående 
stolpe.

5. Ställ upp mittstolpen på Megatäckstenarna. 
Häng därefter på smidessektionerna och justera 
till rätt läge.

6. Dra fast vagnsbultarna, se bild 2.
7. Skruva fast mittstolpen, se bild 3.
8. För kortare avstånd mellan stolparna än 4000 

mm kan smidessektionerna kapas till önskad 
längd.

9. Använd smidesinfästning, se bild 4 (extra tillbe-
hör).

Monteringsbild 1.

Monteringsbild 2. Monteringsbild 3. Monteringsbild 4.
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Grind Royal låg
Art nr 2955150

Monteringsanvisning smidesgrind 1080x800 mm

Förpackningens innehåll
1 st grind vändbar, vänster alternativt högerhängd
1 st komplett lås vändbart med handtag
2 st kompletta gångjärn med bultförband
1 st låsbleck med skruv

Monteringsanvisning
1. Avståndet mellan stolparna ska vara ca 1150 mm.
2. Mät och märk ut var gångjärnen skall placeras.
3. Borra med betongborr  10 mm rakt igenom till 

hål i utrymmet i stolpelementet.
4. Montera gångjärnen, se bild 1.
5. Häng på grinden, se bild 2.
6. Justera därefter grinden i vågrätt läge.
7. Montera låsblecket passande till låskolven, se bild 3.

Monteringsbild 1. Monteringsbild 2.

Monteringsbild 3.
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Grind Royal högt
Art nr 2955050

Monteringsanvisning smidesstaket 1150x1250 mm

Förpackningens innehåll
1 st grind vändbar, vänster alternativt högerhängd
1 st komplett lås vändbart med handtag
2 st kompletta gångjärn med bultförband
1 st låsbleck med skruv

Monteringsanvisning
1. Avståndet mellan stolparna ska vara ca 1230 mm.
2. Mät och märk ut var gångjärnen skall placeras.
3. Borra med betongborr  10 mm rakt igenom till 

hål i utrymmet i stolpelementet.
4. Montera gångjärnen, se bild 1.
5. Häng på grinden, se bild 2.
6. Justera därefter grinden i vågrätt läge.
7. Montera låsblecket passande till låskolven, se bild 3.

Monteringsbild 1. Monteringsbild 2. Monteringsbild 3.


