
 
 
 

 

 

                            ACÉL SZERELÉSI LEÍRÁS 

Távtartóval csak vízszintes elhelyezés esetén 

                        Tartókeret nélkül, 2100 mm szélességig javasoljuk 

 

A fal és az elem széle között kb. 1 cm hézaggal számolunk, ezért szükséges a 

távtartó gyűrű alkalmazása, mivel a rögzítő klikk egyébként nem tud az L profilra  

megfelelően szorítani.  

                                                                                                  
A szereléshez szükséges anyagok: 

 

1500 és/ vagy 2000×17×23 mm L profil 

műanyag rögzítő klikk alsó 

műanyag rögzítő klikk felső 

műanyag rögzítő klikk csavar 5×16 mm 2db 

acél kerítés elem 

távtartó gyűrű (átmérő 16 mm alumínium cső, nincs méretre vágva) 

4,2×16 mm horg. önmetsző csavar (klikkhez) (nem tartozék) 

8×80 mm tipli és csavar a falra rögzítéshez (nem tartozék) 

5,5×50  mm horg. önmetsző csavar acél oszlopra rögzítéshez (nem tartozék) 

 

Szerszámok a szereléshez: 

 

kézi fűrész vagy gérvágó gép vagy sarokcsiszoló 

állvány, amin az elemeket elhelyezzük 

mérőszalag, vízmérték, ceruza 

gumikalapács, csavarhúzó 

csavarok az L-profil és klikk rögzítéséhez: 4,2×16 mm és 4,8*16 mm D fejű önmetsző 

csavar, 

ütvefúrógép 

kézi behajtó gép vagy fúrógép 

távtartó a rések beállításához 

javítófesték 

 

 

 

 

A kerítés elemek felszerelése: 

 



 
 
 

 

 

 - a kerítésmező előkészítése,hely kialakítása  

 - elemek kicsomagolása 

 - méretek és darabszámok ellenőrzése 

 - klikkek összeszerelése (lazán a két rögzítő csavarral összefogni) 

 - L profilok és a távtartó gyűrűk (javasolt méret 30mm) méretre vágása 

 - L profilok kifúrása a rövidebb oldalon (1200 mm-ig 3 rögzítési pont) 

 - L profilok és a furatok helyének kijelölése és kifúrása  

 - L profil rögzítése a falon/oszlopon távtartó gyűrű segítségével 

     ( a távtartó a fal és az L profil között helyezkedjen el) 

 - acél lécek elhelyezése az állványon, a műanyag rögzítő klikkek behelyezése 

 - elemek felhelyezése az L-profilra egy db rögzítő csavar meghúzásával 

 - lécköz kialakítása  

 - lécek rögzítése a második klikk csavar meghúzásával 

 - ellenőrizni a lécek megfelelő elhelyezkedését (vízszintes, lécköz) 

 - a mező közepén L profillal merevíteni a táblát klikkek segítségével  

 - az elemek végleges pozíciójának rögzítése klikken keresztül az L-profilhoz  

   4,2x16 mm önmetsző csavarral 
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