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Montagevejledning - solsejl

Opmåling og placering
For at montere solsejlet, skal der først op-
måles præcist, hvor beslagene skal sidde. 
Benyt det udstrakte solsejl til opmåling.

Hældning
Husk altid at montere solsejlet med 
en hældning, så regnvand kan løbe 
af den vandafvisende overflade.

Trækretning og afstand
Ved placering af solsejlet er det meget 
vigtigt at tage højde for trækretningen. 
Uanset om solsejlet skal fæstnes på stolper 
eller på en husmur, så skal trækretningen 
følge hjørnets midterlinie (se eksempler). 

Derudover er det også vigtigt, at der er 
15-30 cm afstand fra de individuelle hjørner 
af sejlet til selve punkterne, hvor de skal 
fæstnes, så sejlet kan strammes op og 
hænge helt udstrakt (se eksempler). Ex.2 Trekantet solejl på husmurEx.1 Firkantet solsejl på stolper

Montering af beslag
Øjeboltene placeres i den ønskede højde, 
hvor solsejlet skal fæstnes. Det er en god 
idé at forbore inden øjeboltene skrues i. 
Rebklemmen monteres ca.10 cm under 
øjebolten. Sørg for at rebklemmen vender 
den rigtige vej inden den monteres (se foto)

Støbning af stolper
Grav et hul med en dybde på 80 cm, 
hvori stolpen placeres og støbes 
med beton. Vent med opsætning af 
solsejlet indtil betonen er helt tør.

Montering af solsejl
Ved montering af firkantede solsejl 
anbefales det at fæstne solsejlet diagonalt. 
De to hjørner over for hinanden på den ene 
led fæstnes først efterfulgt af hjørnerne 
overfor hinanden på den anden led.

Ved montering af trekantede solsejl, er det 
vigtigt at vente med at opstramme solsejlet 
indtil alle hjørner er fæstnet. Det anbefales 
at stramme hjørnene gradvist.

Solsejlene har letbuede sider for at sikre,
at det kan sidde helt stramt og flot.
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