
ARMONIA PARASOL
Monteringsvejledning

Placering af nedstøbningsrøret udmåles præcist i forhold til bygninger, træer, lygtepæle, 
andre parasoller m.v. Vær opmærksom på at der skal være 15-20 cm. afstand til andre 
parasoller eller lignende.
Nedstøbningsrøret placeres i vatter med overkanten 3-4 mm. under overkanten på 
belægningen. Når låget, med godstykkelse på 3 mm. (dørkplade), monteres vil det flugte 
med belægningens overkant.

Der skal i bunden af nedstøbningsrøret være mulighed for at regnvand kan bortledes. 
Undgå at der kommer beton i huller og gevind. Hold en afstand på 2-3 cm. fra fundamen-
tets overkant til nedstøbningsrørets flange.

Placér nedstøbningsrøret med “vippe-ret-
ning” VÆK fra forhindringer. Det vil gøre 
monteringen af parasollen lettere ved det 
at parasollen så kan rejses i monterings-
rørets hængsel. Parasollen har en højde 
på ca. 420 cm

Nedstøbningsrør: 
Rør Ø 100 mm, højde: 500 mm, 
Flange: 160x175 mm 
Varmgalvaniseret

Monteringsrør:
Rør Ø 42 mm, højde: 
280 mm, Flange: 
160x175 mm Med 
hængsel 
Varmgalvaniseret

Låg:
3 mm dørkplade, aluminium 
160x175 mm

Dimension på betonfundament (lxbxd) 50x50x60 cm 
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Hold afstand t i l  bygnin-
ger. Vær opmærksom 
på højden i  forhold t i l  
døre og v induer.

Hold afstand t i l  træer. 

Hold afstand t i l  lygte-
pæle, vejsk i l te m.m. 

Hold afstand t i l  
andre parasol ler 

En parasol  skal  kunne bevæge sig når de blæser.  Herudover vi l  en specif ik parasolstørrelse 
variere med nogle få centimeter.  Derfor er der vigtigt  at  holde afstand.  Vi  anbefaler 15-20 cm.  

Montering af parasol:

1) Monteringsrøret monteres med 2 stk. M10 bolte.
2) Parasollen monteres i monteringsrøret
3) Parasollen rejses. Bør være 2 personer.
4) 3 stk. M16 bolte monteres. Spænd dem ikke!
5) Indstil pinol skruerne for at stille parasollen i lod. Brug vaterpas på parasol masten.
6) Spænd de 3 stk. M16 bolte
7) Drej parasollen på plads så den står som ønsket
8) Bor med 13 mm bor gennem parasolmast og indvendigt monteringsrør
9) Stålpal og hængelås monteres.
10) Bor med 6,5 mm bor og skær gevind. Det gøre de 2 steder hvor der på
parasolmasten er forboret.
11) Montere 2 stk. M8 bolte med spændskive.

Følgende leveres sammen med parasollen:
M16, M10 og M8 bolte
Pal og hængelås
13 mm bor, 6,5 mm bor og 8 mm snittap
Hoffmann elastik strap
Umbraco nøgle til M16

Til monteringen skal yderligere anvendes: Umbraco nøgler til M10 og M8 samt 
boremaskine

PLACERING AF PARASOLLER




