
Monteringsanvisning 

Designskärm med stolpar

www.jabo.se



2   l   JABO

Verktyg du behöver

Det här ingår vid köp av aluminiumstolpar

1. Skruvdragare.
2. Markeringpenna.
3. Stödkudde.
4. Skruvar för förankring av stolpfot.
5. Ev. vinkeljärn 6st/skärm 2,0x40x40x20 mm för 

montering på trästolpe. 
6. Montage-/träskruv för förankring av list eller 

vinkeljärn. Montageskruv 4,2x20/25 mm. 
Träskruv 4,0x20mm.

7. Skyddsduk.
8. Vattenpass.

Material Antal st

1 Stolphatt 1

2 Stolpe 1

3 Stolpsko 1
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Allmän information

Hantera designskärmarna varsamt då vissa partier är tunnare på grund av utskärningen! Eliminera skav på ytan genom att använ-
da underlag. 

Bestäm vilket underlag din skärm ska monteras på. Ska det monteras på en träaltan/betong/asfalt rekommenderar vi att använda 
skruvar anpassade för det ändamålet. Om skärmarna ska monteras i trädgården med trästolpar rekommenderar vi att köpa till 
stolpspjut 71x71 (Art nr 901). 

Läs instruktionerna noggrant. De är en viktig del av produkten. Förvara instruktionerna och förpackningen på ett säkert ställe om 
du behöver använda dem i framtiden. Instruktionerna ska alltid följa med produkten när den lämnas vidare till tredje part.  
Produkten ska monteras av en vuxen.

Allmän information
1. Säkerställ att samtliga beställda produkter är hela vid mottagande. 

2. Välj ut en lämplig plats för montering av skärmarna. 

3. Säkerställ att skärmarna är monterade med rätt beslag. 
 
 

Material/Underhåll
• Designskärmarna är av kompositmaterial och således underhållsfria vid montering på aluminiumstolparna.  

• Designskärmen/aluminiumstolpen kan handtvättas med mild såpa och duk.  

• Vid montering på trästolpar skall kontinuerlig underhåll göras av stolparna. 

Reklamationer/Ansvar
JABO kan inte hållas ansvariga för skador som uppstått på grund av olämplig eller felaktig montering eller installation av 
JABO-produkten eller till följd av att de anvisningar som medföljer förpackningen inte har observerats. JABOs ansvar begränsar 
inte JABOs rätt att inleda en regressfordran eller att hålla en tredje part ansvarig för skadorna. JABO kan inte hållas ansvariga för 
följdskador eller indirekta skador.

2 personer behövs för montering, läs igenom anvisningen 
innan ni påbörjar monteringen!
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Monteringsanvisning  
på tillhörande aluminiumstolpar

Måtta ut den tilltänka platsen för dina skärmar för att säkerställa att du får plats. 
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Montera stolpen i stolpskon. Se till att stolpen är så långt ner den går. OBS! om ni väljer att montera i 
stolpspjut skall dessa endast ner 6cm och skruvar anpassat till att borra i aluminium skall köpas till.  
Se bild 1.

Placera stolpen där du vill ha den.

Vid montering av skärmar och stolpe är det viktigt att du fäster den medföljande listen som ska sitta 
på sidan av skärmen. Listen fästes på skärmen med 4st självborrande skruvar (ex montageskruv 
4,2x20/25 mm) då listen inte är förborrad. Markera vart skruvarna ska sitta med jämna mellanrum, där 
kompositskärmen är som bredast och skruva dem därefter i skärmen. Notera att det är listens rygg som ska 
ligga tätt mot skärmen. Ett U bildas utåt från skärmen, se bild 2.

För att få skärmen kloss an med stolpens toppkant skall listen fästas kloss an med den övre delen av 
skärmen, detta innebär att listen kommer sticka ut ett par cm på nederkant. Dessa cm kommer att 
agera som en automatisk stopp när den sedan träs på stolpen. Se bild 3. OBS! Har ni husdjur/barn, läs 
informationen gällande mellanrummet på nästa steg innan listen monteras. 

Se till att skruvarna som listen fästes med sitter korrekt i skärmen. OBS! Detta medför att mellanrummen 
mellan marken/altanen är ca 110 mm. Har ni husdjur/barn så skall denna list fästas längre upp på skärmen 
så mellanrummet minskas och fallrisken elimineras. Placerar man skärmen så att den är kloss an på 
stolpfotens överkant så blir mellanrummet ca 80mm. Se bild 4.

På varje stolpe finns det en skåra som skärmen med list ska föras in i. Allra lättast är att lägga stolpen plant 
på marken, med skyddsduk undertill, och dra in listen tillsammans med skärmen i skåran. Se bild 5.

Slutligen använder du stolplocket för att låsa fast skärmen mellan stolpskon och stolplocket. 

När första skärmen inklusive stolpen är monterad är det lättast att stå på en stege och dra igenom nästa 
skärm/stolpe på den redan monterade skärmen. En person behöver hålla i den redan monterade stolpen för 
att stabilisera den. Använd vattenpass och se till att det blir vågrätt.

Fortsätt likadant med övriga skärmar och stolpar.  



JABO   l   5

På varje stolpe finns det en skåra som skärmen med list ska föras in i. Allra lättast är att lägga stolpen plant på 
marken, med skyddsduk undertill, och dra in listen tillsammans med skärmen i skåran.
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Montera stolpen i stolpskon. Se till att stolpen 
är så långt ner den går.

Listen fästs kloss an med den övre delen av 
skärmen, detta innebär att listen sticker ut ett 
par cm på nederkant.

Placerar man skärmen så att den är kloss an på stolpfotens 
överkant så blir mellanrummet ca 80mm. 

Listens rygg ska ligga tätt mot skärmen.  
Ett U bildas utåt från skärmen.
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Monteringsanvisning för Designskärmar  
på trästolpar

Måtta ut den tilltänka platsen för dina skärmar för att säkerställa att du får plats.  
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Placera ut en skyddsduk och lägg ner skärmen plant. 

Här är det viktigt att tänka på avståndet som man vill ha från ex altanen upptill 
skärmens underkant. Har man småbarn/husdjur är rekommendationen att 
avståndet inte är mer än 100mm. Placera nu ut stolparna på vardera sida och 
placera ut 3 vinkeljärn per sida där kompositskärmens design är som bredast. 
Notera att träskruvarna för montering på trästolpar med vinkeljärn endast kan 
vara max 20 mm långa annars finns risken att skruvarna genomborrar skärmen 
på ena sidan. Se bild 1.

Placera skärmen, som nu är fastskruvad i stolpen, in i stolpfoten. Förankra 
stolpen i stolpskon och därefter stolpfoten på det valda underlaget för att 

För att lättast montera nästkommande skärmar rekommenderar vi att placera 
stödkuddar under skärmen som stöd när nästa vinkeljärn ska skruvas på plats. 

6 Fortsätt likadant med övriga skärmar och stolpar. 
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1 Placera ut stolparna på vardera sida och placera ut 3 vinkeljärn per sida där 
kompositskärmens design är som bredast.


