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Design Anders Nyquist 

Montering 
Fura planksystem. Systemet bygger på ett antal byggmoduler som kan 
kombineras med varandra. 
Byggmodulerna består av stolpar, plank, överliggare, pergolabommar och 
loggiabommar. Till systemet finns dessutom väggfasta soffor. 
C-c måtten mellan stolparna är 115 cm eller 235 cm.  
Stolphöjd ovan mark är 110, 145, 180 och 220 cm 
Stolparna består av två plankor med mellanläggsklossar.  
Plankens reglar alternativt överliggare sticks in i utrymmet mellan 
stolpplankorna och spikas fast. 
Generell Monteringsanvisning. 
1. Erforderligt antal hål gräves i mark till frostfritt djup. C-c måtten bestäms 
efter vilken kombination Du valt. Grunda med dränerande material. Sätt ned 
ett gjutrör i papp eller betong i de grävda hålen. Diametern på de rören bör 
vara min 25 cm. 
2. Stolpjärnen skruvas fast på stolparna. De skall monteras diagonalt på 
stolpen. Montera med bifogade skruv SPAX 6,0x 35 10 st till varje järn. Järnet 
skall monteras så att 45 cm sticker utanför stolpen. Stolpens undersida skall 
ligga 5 cm över markytan och grundläggningsplinten. 
Vid stora påfrestningar eller om kombinationen står öppet för stark 
vindpåverkan kan det vara nödvändigt att montera fyra stycken järn på varje 
stolpe. 
3. Lägg ut två stycken stolpar och ett plank på marken. Stick in plankens 
reglar i utrymmet mellan stolpplanken. Undersidan på planken skall ligga  5 
cm ovanför stolpänden och 10 cm ovanför färdig mark. C-c måttet mellan 
stolparna skall vara 115 eller 235 cm. 
4. Spika fast plankreglarna mot stolparna. Placera stolparna i respektive hål 
samt väg av och staga planket. Fortsätt på samma sätt med övriga stolpar 
och plank. 
Vid montering av plank M, M2, P, P2, T,T2, R, R2 måste den översta 
klossen i stolpen tas bort alternativt såga ur i planket/ spaljén för klossen i 
stolpen 
5. Eventuella pergolabommar monteras på överliggarna. De pergolamodeller 
som är i 90 gradersvinklar levereras urjackade för överliggaren medan de 
pergolamodeller som har stolpar i 135 graders vinkel levereras med bommar 
som måste jackas ur på plats. 
6. De bommar som måste jackas ur på plats har en överlängd som gör att de 
skall efterkapas till rätt mått. Pergolabommarna skall skjuta ut ca 18 cm 
utanför överliggaren. C-C avståndet mellan bommarna skall vara 40 cm. 
På de vinklade pergolorna skall måttet vara 40 cm räknat från den yttre 
överliggaren. 
7. Pergolabommarna spikas ovanifrån med 100 mm trådspik. 
8. När hela pergolan är monterad kontrolleras att alla stolpar står i lod och att 
alla överliggare och pergolabommar ligger i våg. 
9. Eventuella loggiabommar monteras på samma sätt som pergolabommarna. 
C-c måttet mellan loggiabommarna är 40 cm. 
10. Spika slutgiltigt fast alla plankreglar, överliggare och pergolabommar. 
11. Stolpjärnen gjuts i mark med betong. Överdelen på betongen skall 
avslutas ett par cm under färdig markyta. Den skall vara väl avrundad. 
12. Återfyll därefter marken kring stolparna. 
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Underhåll 
Planksystemet är vid leverans tryckimpregnerat med Laporte 
Kemwood ACQ 1900 impregneringsmedel. Impregneringsmedlet är 
godkänt för impregnering i klass AB. 
För att förlänga livslängden på planken bör dessa ytbehandlas. 
Det finns flera olika sätt att ytbehandla trä utomhus. 
Lasyrmålning, täcklasyr, täckmålning, oljebehandling osv. 
Val av ytbehandling kan göra med färghandlare. 
Nola kan också hjälpa till vid val av ytbehandling. 
 
Planken kan ytbehandlas på samma sätt som oimpregnerat trä 
utomhus. 
Vid målning är det viktigt att fuktkvoten i träet inte överstiger 15 %. 
Oljning eller målningsbehandling minimerar sprickbildningen samt 
förlänger livslängden för träet.   
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