DECKMASTER

DOLT MONTAGE
FÖR ALTANER
OCH TRÄDÄCK
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dolt montage för a

Med Deckmaster fäster man
trallen underifrån och får ett
helt dolt montage.
Perfekt för alla typer av träslag.
FAKTA OM DECKMASTER
• 57 cm pulverlackerat
beslag (brunt)
• Skruva och fäst trallen
underifrån
• Ger dolt montage
• Ger vackrare utseende
• Inga synliga skruvhål
• Ingen risk för montageskador
på ytan
• Stabilt montage
• Reducerar risk för
fuktskador

DECKMASTER
ltaner och trädäck

Skruva trallen
underifrån.

Deckmaster levereras som ett
komplett paket med beslag,
skruv och monteringsanvisning.

Ett paket räcker till ca 2,25 m2 färdiglagd trall.
Avståndet från marken till undersidan av trall,
vid montage, bör ej understiga 30 cm.
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Drömaltanen
Deckmaster Ger dig möjligheter
Thomas som har skruvat ett och annat
tralldäck, tycker att Deckmaster ger ett fantastiskt fint slutresultat. Det blir dessutom betydligt bättre stabilitet i
trädäcket tack vare
vinkelbeslagen. Om
man i framtiden behöver byta enskilda
brädor, gör man det
väldigt enkelt, då skruvarna sitter skyddade.
Dessutom är det lätt
att hålla ordning, säger
Thomas, allt som be- Thomas Nyström,
hövs ligger i Deck- snickare,
Roslagsbyggare.
masterpaketet.
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Thomas har gjutit plintar runt hela huset.
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Fäst genom att knäa mot brädorna och montera underifrån. När du arbetar uppifrån trädäcket placerar du varje
bräda över reglarna. Montera genom att dra i minst 2
skruvar genom beslaget upp i varje bräda. (Använd helst
skruvdragare med vinkelmöjlighet.) Har du gott om
utrymme monterar du underifrån.

n blir verklig m
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Utplacering av reglar.
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Där brädorna möts i skarv över en regel skall beslag fästas på bägge sidorna om regeln. Är det slumpmässigt
skarvmönster kapas beslagen till brädans bredd och
fästs på motsvarande sida av regeln där full-längdsbeslaget sitter.

med

3
Det är dags att montera deckmasterbeslagen.
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Fortsätt att montera och se till att utrymmet mellan brädorna bibehålls. Är utrymmet under otillräckligt fäster du
den sista brädan genom att skruva uppifrån, försänk
skruven och plugga igen hålen för att bibehålla det
dolda montaget.

DECKMASTER
OBS!

Vid användning av exotiska
träslag som växt i klimatzoner med hög luftfuktighet, måste virket inoljas på
alla fyra sidor flera gånger
FÖRE montaget, för att minska de rörelser som uppstår
i vårt Svenska klimat.
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Fäst beslagen på reglarnas sidor. Mot yttre regeln skall
beslagen fästas sida vid sida inåtvända. Fäst med den
bifogade skruven i vartannat hål på beslagens sidor.
Beslagen alterneras för att ge jämnt stöd för reglarna.
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Resultatet talar för sig själv! Inga synliga skruvar, ett slätt
och skönt altangolv.
För komplett monteringsanvisning.
Besök www.grabber.se!

VÅRA

GÖR-SÅ-HÄR GUIDER

Hämta i butik eller
ladda ner på
www.grabber.se
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