Tidlösa Grindar
Handgjorda trägrindar i traditionellt utförande

Monteringsanvisning
Mätning
Grindarna monteras med en viss luftspalt mellan stolpe och grind samt mellan de båda grindarna vid
dubbelgrindmontage. Grindarnas mått i prislistan är satta utan luftspalt. Ett lagom mått mellan
stolpe och grind är ca 40-50 mm. Dessutom måste hänsyn tas till om grinden ska vara öppningsbar åt
båda hållen, vilken sorts handtag som monteras och om grinden monteras som dubbelgrind. Vilka
mått som respektive handtag behöver ser du under produkter/tillbehör på hemsidan.
Grinden kan monteras på olika höjder beroende på omgivning, stakethöjd, etc. Ett lämpligt mått är
ca 100 mm ovan mark för att få upp grinden från vegetationen. Om du ska montera en skjutregel, se
till att höjden på grinden inte är mer än ca 80 mm för att tappen ska nå ner i marken.
Gjutning av grindstolpar
Börja med att gräva ner till frostfritt djup (ca 80 cm beroende på vart du bor) där stolpen ska
placeras. Fixera ett papprör att gjuta i för att minimera mängden betong. Ett rör på 200 mm i
diameter räcker. Blanda till betong enligt tillverkarens rekommendation och fyll röret. Släta av i
överkant och stick ner stolpen med 2 st. stolpjärn monterade med de medföljande träskruvarna.
Järnen ska vara monterade på sidorna av stolpen och därmed inte vara synliga framifrån eller
bakifrån. När du sticker ner stolpen i betongen så lägger du samtidigt under en brädlapp på ca 20 mm
under stolpen för att den ska komma upp en bit och inte suga fukt ur betongen. Stolpen riktas sedan
in med vattenpass och säkras upp med tvärstag i båda riktningarna.
OBS! Tänk på att stolpjärnen kan kollidera med infästningen av gångjärnen i stolpen beroende på
gångjärnen monteras.
Montering av grind
Bäst och snyggast blir att montera grinden enligt alt. 2 nedan med svartlackade gångjärv som fästes
på insidan av stolpen. Du bör kontrollera att det nedre gångjärnet inte krockar med plintjärnet. Allra
bäst är att placera grinden eller grindarna som du vill ha de monterade i grindhålet innan du börjar
märka upp för håltagning. Du kan ställa grindarna på en regel som du lägger på marken och rättar in i
våg. Du kan tillfälligt skruva en bräda mellan grind-stolparna för att luta grindarna mot när du måttar
in luftspalterna och säkerställer att grindlås får plats.

Alt. 1 Montering (Att föredra vid montering av de galvade gångjärnen)
Börja med att mäta ut vilken höjd du vill ha grinden monterad på och vilka luftspalter du vill ha. En
spalt mellan stolpe och grind på 50 mm är lagom. Montera då kanten på fästena ca 10mm från
kanten på stolpen. Se till att fästena monteras exakt i våg på stolpen. Använd vattenpass. Förborra
med skruv 6mm och dra fast med medföljande träskruv. Du kan sedan hänga på skenorna och sedan
tillfälligt sätta upp grinden på rätt plats genom att använda tvingar mot skenorna eller att ställa
grinden mot en regel på marken som är i våg. När du är nöjd med alla mått så borrar du igenom
grinden vid hålen i skenorna och monterar fast den med medföljande vagnsbult. Nu ska grinden vara
helt i våg och öppnas lätt.

Alt. 1 (Öppnas endast in mot huset)

IN MOT HUSET

Alt. 2 Montering (Montering med svartlackerade gångjärn)
Mät ut hur högt och med vilken luftspalt man vill ha grinden monterad. När detta är klart är det
lämpligast att först montera fästena för gångjärnen på rätt höjd i stolpen. Det görs genom att borra
genomgående hål 12 mm genom hela stolpen för att skruva fast gångjärnsfästena. Se till att fästena
kommer rakt i sidled. Använd vattenpass. Därefter kan du hänga på gångjärnsskenorna på fästena
och sedan sätta grinden på plats, antingen med tvingar mot gångjärnen eller om du ställer upp
grinden på en regel på marken. Se till att grinden är helt i våg, märk upp vart hålen kommer i grinden,
borra hål 10mm och montera med medföljande skruv. Observera att grinden inte kan öppnas fullt
utåt. Det går även använda de galvade gångjärnen för invändigt montage, men då blir luftspalten ca
100 mm om man inte tar bort lite av materialet på grinden just där skenan möten grinden.
Om du behöver justera grinden för att den inte är riktigt i våg efter montage kan du schimsa upp med
ett par brickor under ena fästet.

Alt. 2 (Öppnas in mot huset)

IN MOT HUSET

Hur du tar hand om din grind
Grinden håller mycket länge om du tar hand om den på ett bra sätt. Grinden levereras obehandlad.
Börja med att olja in grinden rikligt med grundolja. Ändträ kan man låta suga in i flera omgångar.
Grunda därefter med en utegrund och färdigstryk med en oljefärg i 2-3 tunna lager. Fråga i din
färgbutik efter ett färgsystem som hör ihop. Trä är ett naturligt material som rör sig. Därför kan det
uppstå sprickor i färgen efter en tid. För att förlänga livstiden bör du slipa och bättringsmåla när
dessa uppstår. För att ytterligare förlänga grindens liv kan du ta in den i exempelvis garaget eller
källaren under vinterns kallaste och slaskigaste månader.

