
Montage Instructie Aluminium bermstelling: 



Leg de planken van het bord uit en bevestig de staander aan de planken: 

Let op! Leg planken op houten balken met daartussen 
folie om beschadiging aan signface te verkomen! 
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Bevestigen ALISA planken aan staander: 

De onderste en bovenste plank vastmaken 
met twee kikker aan de staander. 

Overige planken om en om vastmaken 
met één kikker per staander. 



Bevestiging kikkers aan de ALISA planken: 

ALISA kikkerset Aandraaimoment 15N.m 



Opstelling in grond plaatsen: 

Hoogte tussen het maaiveld en 
de onderkant van het bord moet 

1500 mm zijn. 1500 mm 

In het vooraanzicht mag het bord als geheel niet meer dan 
0,5 graden uit het lood staan. In het zijaanzicht mag de het 

bord als geheel niet meer dan 0,5 graden naar voren uit 
het lood staan. Achterover hellen is niet toegestaan. 



Boor de gewenste fundatiediepte op locatie en hijs het bord op zijn plaats. 

Grondboor Ø 250 mm. 

Fundatie diepte is aangegeven op de tekening. 

Hijsen met evenaar om vervorming aan bord te voorkomen 

* Indien de grond niet aan de specificatie van zand grond voldoet dient men grondverbeteringen toe te passen. 



Stampbeton toevoegen aan voet staanders: 

Na het in hijsen 25 kg stampbeton 
aan voet staander toevoegen. 



Bevestig de ankerplaten aan de weerszijde van de staanders. 

Slotbout M8x180 mm. ThVz 

Zeskantmoer M8 ThVz 

Aandraaimoment 10 N.m  



Vul het gat met zand aan.  

Vul de gaten met zand aan! Water het aangevulde zand goed aan! 

Laat rondom de staanders een gat 
van Ø250mm en 200 mm. diep open. 



Gaten Ø250 mm. vullen met 25 kg stampbeton: 

Vul de gaten aan met 
25 kg stampbeton 

per staander en dicht 
dit aan. 



Bevestigen Belt aan planken met popnagel: 

Popnagel Aluminium 8 x 3 mm. Onderste en bovenste plank dient de belt met 
een popnagel vast gezet te worden. 

Daar tussen 1 popnagel per 2 ALISA Planken 



Bermopstelling in grond geplaatsen is voldaan: 


