
MONTERINGSANVISNING

NÄTSTÄNGSEL



1. Hitta gränsen (placeringen).  
2. Gräv eller borra ett hål på ca. 15 cm i diameter och ett djup på ca. 40 cm. 
3. Häll ca. 15 cm betong i hålet. 
4. Placera stängselstolpe nr. 1 lodrätt i hålet samt stödstolpar med en lutning på ca 25º. 
5. Fyll på med betong runt stolparna och grästorv överst. Tryck till med spaden eller liknande. 
6. Kontrollera om stolpe nr. 1 står i lod. Mät ut till nästa hål och borra/gräv det (punkt 2 och 3). 
7.         Dra ett ledsnöre från stolpe nr. 1 och fram till nr. 2 och vidare. Kontrollera om det står i lod och vågrätt. 
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8. Spänn stödstolparna på de lodräta stolparna och montera trådspännare på stolparna.  
9. Montera tråd på trådspännarna och de utvändiga stolbeslagen och spänn sedan trådarna.  
10. Därefter kan stängslet monteras.  
11. Ta bort plasttoppen på plaststången (avslutningsstav) och kör ner den genom stängslet och 
            trådspännarskruvarna.  
12.       När stängslet är monterat hela vägen runt klipper du av överflödigt stängsel. 
13.       Hitta den sista maskan i toppen och samma maska i botten av stängsel och klipp. 
14.      Maskan kan nu dras/skruvas hela vägen upp och det överflödiga stängslet är bortklippt.
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15. Spänntråden fästs på stängslet genom att du kör stängselslingan runt spänntråden. 
16. Gör detta i toppen och botten. 
17. För att dra stängslet helt mot spänntråden monteras sytråd. 
18. Nu är stängslet klart för användning. 
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