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1. Bygger du samman stolpelementen med Bender

MoNTERiNgSANviSNiNg.

MONTERINGSANVISNING / ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Megaloc fristående mur är grundarbetet för stolpen

Bender stolpelement
det samma som för muren, se monteringsanvisning
Stolpelementen UTRUSTNING:
levereras blästrade i 3 olika
NÖDVÄNDIG
för Bender Megaloc.
naturfärger.
Elementen
höga och
13-nyckel,
13-pipa
för drill,ärØ6150
mmmm
betongborr,
SQ2-bits (inkluderat i grundpaket), vattenpass, (bågfil
om
längdanpassning
passar
samman medbehövs)
Bender Megaloc, Bender
2. Bygger du stolpen fristående eller om stolpen
Megastone och Bender Megawall. Stolpelementen
belastas av grindar eller liknande skall alltid
NECESSARY
TOOLS:
kan även användas som trafik-avskiljare,
en betongplatta gjutas. Gräv ur en kvadrat, (se
13
mm key wrench,
drill
pipe 13mm,
6mmbord,
concreteillustration)
drill, sq2-bit
start
ca(included
600 x 600inmm
ochpackage),
400 mm djup.
grindstolpar
till staket,
pergola,
sitt-bänkar,
leveler,
(hacksaw,
if
length
adjustment
is
needed)
Lägg i en geoduk och fyll på med ca 250 mm tjockt
pelare till carport och hörnstolpar till uteplatser
lager makadam
16 - 32 monteras
mm som idu
packar hårt.
m.m. Användningsområdet är stort, Börja
endastmed ändstolparna.
Fästbeslag
ändstolparen platta
500
500i center,
mm tjocklek
150 mm,
na. Toppen Gjut
av stolpen
har et
litetx hål
och klackarna
fantasin sätter gränser.
betongkvalitét
K 25. Stick
3 st armeringsjärn,
på fästbeslaget
skall peka uppåt.
Drag ner
beslagen
uppåt innan Ø
10
mm,
vertikalt
ca
120
mm
i
betongen.
Armeringsskruvarna dras åt, så att det är möjligt att justera stolparna
Bender Toppsten
järnen skall gå upp i stolpens hålutrymme minst
senare.
Toppstenen levereras blästrad både på ovansidan
2/3 av stolpens höjd.

och sidorna. Ovansidan är välvd, men har en
Start
end posts. Two mounting brackets are
plan topp där belysning kan monteras, eller
omwith the
3.
Kontrollera
medofvattenpass
stolpelement
inserted like illustrated. Top
end postsvarje
is marked
with
så önskas en blomkruka placeras. Bender Toppsten
som
staplas
och
limmas.
a small hole in center, and the lugs on the brackets must
tillverkas i samma naturfärger som stolpelementen.

point towards the top. Insert 2 screws through the slots
4. Vid
belysning
stolpen
ledningarna
of the posts
intoeventuell
each bracket
andpåpush
thedras
bracket
upmed
kabelskydd
i
stolpens
hålutrymme.
wards before tightening the screws. This gives room for
a small hight-adjustment of the end posts.
5. För låg stolpe (4 stolpelement), fyll hålutrymmet
med makadam.

80 mm

Toppsten
Hålutrymme

750 mm

6. För hög stolpe, och om grindar eller annan
belastning skall monteras, skall alltid hålutrymmet
fyllas med betong efter att stolpelementen
limmats.

Armeringsjärn 10 mm
Bender betonglim
150 mm

150 mm

7. Avsluta med Bender Toppsten som limmas
noggrant med Bender Betonglim.

Marknivå
Betongkvalitét K 25

Ändstolparna
placeras mot kolumnMakadam
mitt på16-32
mur,mm
250 mm
och riktas vertikalt. Mitt i de 2 fästklackarna borGeoduk
ras hål Ø6 mm med
minst 35 mm djup.
600 mm

Ej tjälskjutande material

Place end post against column approx. in
the middle, and level it vertically. Through
the slots in the two lugs you drill a 6mm hole
minimum 35 mm deep.
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OBS! Ovanstående beskrivning gäller för fasta grundläggningsförhålRengör
innan
betongskruvar
landen,
menhålen
är endast
vägledande
och ytterligare tekniska hänsyn kan
behövas
tas borras
till geologiska
7,5 x 35
in. variationer i tomt- och markförhållanden.
Benders information är kostnadsfri och ska inte uppfattas som en
detaljerad konstruktionsritning, men är ändå till stor hjälp vid byggBlow holes clean before drilling the
nationen.

7,5x35mm concrete screws into.
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BENDERS MARK

Bender Stolpelement/Toppsten
MoNTERiNgSANviSNiNg.
Bender stolpelement

Stolpelementen levereras blästrade i 3 olika
naturfärger. Elementen är 150 mm höga och
1000 mm
1000 mm
passar samman med
Bender Megaloc,
Bender
Megastone och Bender Megawall. Stolpelementen
kan även användas som trafik-avskiljare,
grindstolpar till staket, pergola, sitt-bänkar, bord,
pelare till carport och hörnstolpar till uteplatser
m.m. Användningsområdet är stort, endast
fantasin sätter gränser.
Bender Toppsten

1000 mm

Toppstenen levereras blästrad både på ovansidan
och sidorna. Ovansidan är välvd, men har en
plan topp där belysning kan monteras, eller om
så önskas en blomkruka placeras. Bender Toppsten
tillverkas i samma naturfärger som stolpelementen.

1. Bygger du samman stolpelementen med Bender
Megaloc fristående mur är grundarbetet för stolpen
det samma som för muren, se monteringsanvisning
för Bender Megaloc.
1000 mm du stolpen fristående
1000 mm eller om stolpen
2. Bygger
belastas av grindar eller liknande skall alltid
en betongplatta gjutas. Gräv ur en kvadrat, (se
illustration) ca 600 x 600 mm och 400 mm djup.
Lägg i en geoduk och fyll på med ca 250 mm tjockt
Markera
linjen mellan
utsidan
av dedu
2 ändstolparlager makadam
16 - 32
mm som
packar hårt.
na
ochenmät
upp500
placering
mittstolparna.
Gjut
platta
x 500avmm
tjocklek 150 mm,
betongkvalitét K 25. Stick ner 3 st armeringsjärn, Ø
Mark
extension
line
theArmerings2 end
10 mm,the
vertikalt
ca 120
mmbetween
i betongen.
posts,
and imeasure
mark theminst
järnen outside,
skall gå upp
stolpens and
hålutrymme
center
placement
of each foot bracket for
2/3 av stolpens
höjd.
intermediate posts.
3. Kontrollera med vattenpass varje stolpelement
som staplas och limmas.

4. Vid eventuell belysning på stolpen dras ledningarna
med kabelskydd i stolpens hålutrymme.
5. För låg stolpe (4 stolpelement), fyll hålutrymmet
med makadam.
80 mm

Toppsten
Hålutrymme

750 mm

4 hål borras för stolp fäste, Ø6 mm med minst 35
Armeringsjärn 10 mm
mm djup.
Bender betonglim

150 mm

4 holes are drilled for foot brackets, 6mm of
minimum 35 mm deep.
150 mm

Marknivå
Betongkvalitét K 25

250 mm

Makadam 16-32 mm

600 mm

Geoduk
Ej tjälskjutande material

Benders Sverige AB | Edsvära | Box 20 | SE-535 21 Kvänum
Lat: N 58° 13’ 58.54 | Long: E 13° 10’ 26.27
Tel vx: 0512-78 70 00 | Fax: 0512-78 70 19 | info@benders.se

6. För hög stolpe, och om grindar eller annan
belastning skall monteras, skall alltid hålutrymmet
fyllas med betong efter att stolpelementen
limmats.
Rengör hålen innan betongskruvar
7,5x35 borras in.
7. Avsluta med Bender Toppsten som limmas
noggrant
medclean
Bender
Betonglim.
Blow holes
before
drilling the
7,5x35mm concrete screws into.

OBS! Ovanstående beskrivning gäller för fasta grundläggningsförhållanden, men är endast vägledande och ytterligare tekniska hänsyn kan
Mittstolpar
skruvasvariationer
fast medi tomt4 stkochM8
x 16
behövas
tas till geologiska
markförhållanden.
vagnsbultar
medär mutter
såsom
figur. som en
Benders
information
kostnadsfri
och skavisas
inte iuppfattas
detaljerad konstruktionsritning, men är ändå till stor hjälp vid byggnationen.

Intermediate posts are installed on the foot
brackets using 4 pcs M 8x16 carriage bolt with
nuts as shown.
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BENDERS MARK

Bender Stolpelement/Toppsten
MoNTERiNgSANviSNiNg.
Bender stolpelement

Stolpelementen levereras blästrade i 3 olika
naturfärger. Elementen är 150 mm höga och
passar samman med Bender Megaloc, Bender
Megastone och Bender Megawall. Stolpelementen
kan även användas som trafik-avskiljare,
grindstolpar till staket, pergola, sitt-bänkar, bord,
pelare till carport och hörnstolpar till uteplatser
m.m. Användningsområdet är stort, endast
fantasin sätter gränser.
Bender Toppsten

Toppstenen levereras blästrad både på ovansidan
och sidorna. Ovansidan är välvd, men har en
plan topp där belysning kan monteras, eller om
så önskas en blomkruka placeras. Bender Toppsten
tillverkas i samma naturfärger som stolpelementen.

1. Bygger du samman stolpelementen med Bender
Megaloc fristående mur är grundarbetet för stolpen
det samma som för muren, se monteringsanvisning
för Bender Megaloc.
2. Bygger du stolpen fristående eller om stolpen
belastas av grindar eller liknande skall alltid
en betongplatta gjutas. Gräv ur en kvadrat, (se
illustration) ca 600 x 600 mm och 400 mm djup.
Lägg i en geoduk och fyll på med ca 250 mm tjockt
lager makadam 16 - 32 mm som du packar hårt.
Gjut en platta 500 x 500 mm tjocklek 150 mm,
betongkvalitét K 25. Stick ner 3 st armeringsjärn, Ø
10 mm, vertikalt ca 120 mm i betongen. Armeringsjärnen skall gå upp i stolpens hålutrymme minst
2/3 av stolpens höjd.
3. Kontrollera med vattenpass varje stolpelement
som staplas och limmas.

4. Vid eventuell belysning på stolpen dras ledningarna
med kabelskydd i stolpens hålutrymme.
Lock skruvas på stolpen med 4
Alla tvär-reglar monteras i stolparna såsom visas i figuren.
skruvar
som bilden
5. För låg stolpe (4
stolpelement),
fyllvisar.
hålutrymmet
All the cross rails are installed into the posts as shown.
med makadam. Covers are installed on the
intermediate posts using 4
80 mm
Toppsten
6. För hög stolpe,
och asom
grindar
eller
annan
screws
shown.
Not
in the
Hålutrymme
belastning skall monteras,
top holesskall
yet! alltid hålutrymmet
fyllas med betong efter att stolpelementen
750 mm
limmats.
Armeringsjärn 10 mm
Bender betonglim
150 mm

150 mm

Marknivå
Betongkvalitét K 25

250 mm

Makadam 16-32 mm

600 mm

Geoduk
Ej tjälskjutande material
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Övre
ribbornamed
måsteBender
skjutas Toppsten
på kopplingsstycket
7. Avsluta
som limmas
innan
det
placeras
ned
i
toppen
av
mittstolparna.
noggrant med Bender Betonglim.
Se till att övre ribborna lutar åt samma hall.
Top rails must be slided onto
the connector
before
the
OBS! Ovanstående beskrivning
gäller för fasta
grundläggningsförhållanden, men är endast connector
vägledande och is
ytterligare
tekniska
placed intohänsyn
the kan
behövas tas till geologiska variationer i tomt- och markförhållanden.
top of intermediate posts. Be
Benders information är kostnadsfri och ska inte uppfattas som en
sure top
andtillcross
rails
detaljerad konstruktionsritning,
menrail
är ändå
stor hjälp
vid are
byggnationen.
sloped to the same side.

Mer om Benders
www.benders.se

BENDERS MARK

Bender Stolpelement/Toppsten
1. Bygger du samman stolpelementen med Bender
Megaloc fristående mur är grundarbetet för stolpen
Kopplingstycket skall sättas ned på insidan
Bender stolpelement
det samma som för muren, se monteringsanvisning
Stolpelementen levereras blästrade i 3 olika av mittstolpen.
för Bender Megaloc.
MoNTERiNgSANviSNiNg.

naturfärger. Elementen är 150 mm höga och
is placed inside the intermediate
passar samman med Bender Megaloc, Bender The2.connector
Bygger du stolpen fristående eller om stolpen
as shown.
Megastone och Bender Megawall. Stolpelementen postbelastas
av grindar eller liknande skall alltid
kan även användas som trafik-avskiljare,
en betongplatta gjutas. Gräv ur en kvadrat, (se
illustration) ca 600 x 600 mm och 400 mm djup.
grindstolpar till staket, pergola, sitt-bänkar, bord,
Lägg i en geoduk och fyll på med ca 250 mm tjockt
pelare till carport och hörnstolpar till uteplatser
lager makadam 16 - 32 mm som du packar hårt.
m.m. Användningsområdet är stort, endast
Gjut en platta 500 x 500 mm tjocklek 150 mm,
fantasin sätter gränser.

K 25.
Stick
3 st armeringsjärn,
Övrebetongkvalitét
ribborna skruvas
fast
till ner
ändstolpar
och mitt- Ø
10
mm,
vertikalt
ca
120
mm
i
betongen.
Armeringsstolpar på den yttre- och inre sidan.
Bender Toppsten
järnen skall gå upp i stolpens hålutrymme minst
Toppstenen levereras blästrad både på ovansidan
stolpens
höjd. is fastened by screws
Top 2/3
rail av
and
connector

och sidorna. Ovansidan är välvd, men har en
end posts and intermediate posts, both
plan topp där belysning kan monteras, eller om to both
3.
Kontrollera
vattenpass varje stolpelement
and outsidemed
of fence.
så önskas en blomkruka placeras. Bender Toppsten inside
som staplas och limmas.
tillverkas i samma naturfärger som stolpelementen.
4. Vid eventuell belysning på stolpen dras ledningarna
med kabelskydd i stolpens hålutrymme.

5. För låg stolpe (4 stolpelement), fyll hålutrymmet
med makadam.
80 mm

Toppsten

6. För hög stolpe, och om grindar eller annan
belastning skall monteras, skall alltid hålutrymmet
fyllas med betong efter att stolpelementen
limmats.
Om anpassningArmeringsjärn
av längder10behövs,
måste ribborna skäras in emot ändstolparna.
mm
Använda bågfilBender
för sågning
och
inte
vinkelslip eller liknande, som utvecklar mycket
betonglim
7. Avsluta med Bender Toppsten som limmas
värme. Den sågade änden måste behandlas med en rostskyddande färg.
noggrant med Bender Betonglim.
Hålutrymme

750 mm

150 mm

Vid kapning ska skyddsglasögon och hörselskydd användas!
150 mm

250 mm

Marknivå
Betongkvalitét K 25

If length of fence needs to be adjusted, it is recommended to do this at both
OBS! Ovanstående
beskrivning
gällerintermediate
för fasta grundläggningsförhålends towards column. Use a hacksaw
to cut the
top- and
rails
landen,
men
är
endast
vägledande
och
ytterligare
tekniska
hänsyn kan
Makadam
16-32
mm
(avoid machinery that develops high temperatures). After cutting, the end
behövas tas till geologiska variationer i tomt- och markförhållanden.
should be treated
with corrosionBenders
protective
paint
information
är before
kostnadsfriinstalling.
och ska inte uppfattas som en
Geoduk

600 mm

Ej tjälskjutande material

detaljerad konstruktionsritning, men är ändå till stor hjälp vid bygg-

nationen.equipment!
Remember to use personal protective
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