VÄRAVATE
MONTAAŽI
Uniwersalny
schematSKEEM
montażu bramy dwuskrzydłowej oraz furtki
Jalgjaprzykładowej
tiibväravatebramy
paigaldusskeem
(tänavalt vaade)
Widok
od strony ulicy

Uwaga!
NB! Kinnituskohtade kõrgus
wysokość słupków
võib varieeruda
może się
różnić
sõltuvalt
aiasüsteemist
w zależności od systemu

beton B20 (C16/20)
stal ∅6mm – klasy A0
∅12mm – klasy AIII

A)

B)

C)
värava
blokada
tõkis
bramy*

värava tõkis

Väravapostide
vahekaugused
Rzut fundamentów
jalgvärava
laius + 8 cm
szerokość
furtki

25 cm

40 cm
*– nie jest na wyposażeniu bramy

40 cm

40 cm

tiibvärava laius 300 cm, 350 cm, 400 cm + 4 cm

värava
telgjoon
oś
bramy

40 cm

75 150 150 150 150 150 75 75
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Armatuuri
Schemat
asetuse
zbrojenia
skeem:
słupków:

armatuurvõrk ∅6mm
9 strzemion
26x26 cm

beton
armeeritud
niezbrojony
betoon

120 cm

Kolejność czynności montażowych.
blokada
bramy* ei kuulu)
(väravakomplekti
beton
Montaż przeprowadzić pod nadzorem osób z uprawnieniami.
armeeritud
niezbrojony
1) wyznaczyć położenie bramy i furtki w terenie,
betoon
2) zrobić wykopy na fundamenty pod słupki bramy i słupek furtki na zadaną głębokość,
3) wykonać
deskowanie
cokołów
pod słupki,
Väravapostide
kõrgus
maapinnast
sõltub aiasüsteemist ja hingeaukude asukohast (kõrgusest) postil.
4) wykonać zbrojenie cokołów wg schematu i umieścić w deskowaniu,
5) bramę w pozycji poziomej należy złożyć łącznie ze słupkami zachowując liniowość położenia wszystich elementów,
Enne
postide
betoneerimist
soovitav teha
raketiseelementów
abil väravate
proovimontaaž
veendumaks
väravate
6) tak
złożoną
bramę
należy ustabilizować
przy pomocy
drewnianych
lub innych
(np. kantówki,
deski, proﬁle),
avanemises,
sulgumises
lukustamises.
7) złożony
element
umieścić wjamiejscu
wbudowania z zachowaniem pionowości i ponownie sprawdzić położenie wszystkich
części składowych i zabezpieczyć przed przechyleniem lub wywróceniem,
8) słupki
podeprzeć
wspornikami
w taki sposób,
aby utrzymać
pion,
Teatud
määral on
võimalik väravate
laiust reguleerida
hingedega.
9) wykonać betonowanie cokołów pod słupki,
10) wykonać deskowanie i betonowanie elementów uzupełniających między słupkami pamiętając o umieszczeniu
elementów do blokowania bramy (płaskownik, rurka).
1,20m
Uwaga! Słupki (7x7 lub 10x10 cm – w zależności od systemu ogrodzenia) należy zalać betonem wewnątrz słupka!

4 vardad
pręty ∅12mm
L=100 cm

25 cm

