
Instrucțiuni montaj gard “MODERN”

FUNDAȚIE

3. Următoarea etapă este să prindeți stâlpii metalici de suporții metalici cu suruburi.
După această operațiune folosiți distanțierii metalici pentru a oferi o distanța optimă față de sol, 
respectiv fundație, a viitoarelor lamele din componența gardului. Acești distanțieri se glisează pe 
profilul stâlpilor metalici de la capăt până la bază.
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1. Pentru a începe montarea gardului, suporții 
trebuie să fie deja montați.
La acest gard, distanța maximă dintre suporți 
poate fi de 2500mm.
Mai poate exista și opțiunea de îngropare a 
stalpilor în fundația de beton.
Aceasta fundație trebuie să aibă o adăncime 
în jur de 500mm, iar lungimea și lățimea de 
300mm.

2. Pentru a monta suporții gardului, este necesar să executați găurile pentru prindere 
în fundațiile de beton cu un rotopercutor. După această operațiune, fixați suporții de 
fundație cu șuruburi cu diblu conexpand. După ce ați fixat suporții de fundație, 
poziționați masca pentru suporții metalici, după care glisați pe suporți stâlpii metalici.
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5. După poziționarea lamelelor, se vor încheia cu profilele de închidere lamele, după care se trece la 
aplicarea șurubului pentru securizare astfel încat să nu poată fi scoase lamelele. Apoi se închide stâlpul  
cu profilul de închidere stâlp. Acest profil de închidere se poate folosii și la șanțurile rămase libere. Acest 
profil de închidere se poate tăia, ca în cazul închiderii lamelelor de gard sau se poate lăsa la 
dimensiunile standard (1500-2000mm) pentru a masca șanțurile stalpului. 
După această operațiune urmează partea finală prin montarea capacelor de stâlpi.

4. Pasul următor este să începeți poziționarea lamelelor metalice. Se pot tăia după caz sau se pot păstra 
la dimensiunea standard de 2000mm respectiv 2500mm. După, ele se vor glisa și se vor întrepătrunde pe 
șanțul stâlpilor metalici începând de la bază, apoi succesiv una peste alta ajungându-se la înalțimea de 
capăt.
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