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Tillykke med dit køb af en Skiltestander fra denlilletraefaelder.dk 
 

 

Illustration 

 
 

 

Opsætnings vejledning 

 

1. Start med at vurdere hvordan dit skilt skal placeres og grav så to huller til stolperne. Du kan med 

fordel bruge et stolpebor som kan købes/lejes ved de fleste byggemarkeder. Stolperne kan afkortes 

efter behov, normalt afkortes de nedefra. Stolperne bør være gravet 50 cm. ned i jorden. 

 

2. Når du har sat stolperne i hullet, lægger du et vatterpas hen over de to stolper. Er der ene stolpe 

lavere end den anden, så tager du den laveste stolpe op og hælder lidt sand/jord ned i hullet. Når 

stolperne er lige høje og placeret korrekt, skal de fast gøres. Det kan du f.eks. gøre ved at hælde 

stolpebeton ned i hullet, så det fylder hulrummet op, som er rundt langs stolpens sider. HUSK! At 

sætte en lodstok på stolpernes A og B sider (se fig. 1) og kontroller at de står i lod. For det bedste 

resultat kan skiltet placeres i standeren med det samme, og en spændestrop/surring kan holde 

stolperne sammen om skiltet. Du må dog ikke spænde stolperne hårdt sammen om skiltet, det skal 

være således at skiltet kan skubbes op/ned i standeren. 
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 Fig. 1)   

 

 

3. Når stolpebetonet er hærdet kan skiltet monteres hvis det ikke allerede er gjort. Skiltet glider ned i 

bunden af den fals der er i stolperne, og syntes du at stolperne stikker for langt op over skiltet, kan 

du da afkorte dem i toppen. Når de er afkortet streger du et kryds af på stolpens top, dette gøres 

med blyant og lineal som vist på Fig. 2. Stolpe hatten monteres ved at sætte stolpehattens 

sømspids i centrum af krydset på stolpens top, og slå stolpehatten ned med en hammer og 

træklods. Husk at lægge en træklods imellem stolpehat og hammeren! Og slå forsigtigt for ikke at 

beskadige stolpehatten og dens maling. 

 

Fig. 2)      

 

 

 

4. Til sidst kan du sætte de medfølgende trækiler ned mellem stolpen og skiltet. Sæt f.eks. en kile 

mellem stolpe og skiltets bagside (se fig. 3), så skiltet ikke står løst i stolpens fals. Kilerne monteres 

oppefra og ned, slå ikke kilerne hårdt ned da stolpen kan flække! 

 

Fig. 3) 
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Dit skilt er nu færdig opsat. 

 

         
 

Specifikationer 

 

Tryk imprægnerede stolper, hvid malet (2. stk). 

Imp. kl. NTR A. 

Dimensioner 1500 mm. x 70 mm. x 70 mm. 

Fals 30 mm. bred og 30 mm. dyb. 

 

Dansk producerede stolpehatte fra Kokille (2 stk.). 

Farve sort/hvid. 

Dimensioner 75 mm. x 75 mm. 

 

Diverse trækiler til fastgørelse af skiltet. 


