HANDLEIDING VOOR HET MONTEREN VAN EEN LOOPPOORTJE OP VOETPLAAT.
Benodigde Gereedschappen:
• IJzerzaag
• Spuitbus (zink en lak)
• Hamer
• Meetlint
• Waterpas
• Spantouw
• Lat van maat looppoortje + 7cm.
• Pijpsleutels M6+M8.
Stap 1 EEN LOOPPOORTJE IN ELKAAR ZETTEN
Neem bijlage “looppoort” voor het in elkaar zetten van het looppoortje. Kort het sierhekwerk
in na uw gewenste maat. De formule voor het inkorten van het sierhekwerk is; maat tussen
de palen-15= het ingekorte sierhekwerk. Zorg ervoor dat u na de 2 buitenste spijlen
minimaal 5cm overhoudt dit in verband met de expansieverbinder (zie afbeelding
hieronder).Sla in de boven- en onderligger een expansieverbinder. Doe dit aan beide kanten
van het hekwerk. Monteer de scharnier- en slotkoker volgens tekening. Voor het monteren
van het slot moet u rekening houden met de draairichting van het looppoortje.

Stap 2 LIJN VAN HET LOOPPOORTJE BEPALEN.
Sla op de uiteinden en op de hoeken paaltjes in de grond als referentiepunt. Span tussen de
paaltjes een touw. Nu heeft u de lijn van het looppoortje bepaald.

Stap 3 HOOGTE VAN HET LOOPPOORTJE BEPALEN.
De paal moet minimaal 13,5cm langer zijn vanaf het 2de gat van boven, dit in verband met de
koker op de voetplaat. Hierbij komt het looppoortje circa 9cm boven de grond te hangen.
Zaag de paal op uw gewenste hoogte af. Behandel het zaag vlak met zinkspray en lak. Plaats
de paal over de koker van de voetplaat.

Stap 4 DE PALEN PLAATSEN.
Begin met het plaatsen van de sluitpaal. Plaats de sluitpaal waterpas op de gewenste positie.
Bevestig de paal aan de ondergrond. Plaats een lat van maat looppoortje + 7cm tegen de paal.
Houd de scharnierpaal waterpas tegen het touw en de lat. Bevestig de paal aan de ondergrond.
Stap 5 HET LOOPPOORTJE OPHANGEN.
Als de palen bevestigd zijn dan kunt u het looppoortje ophangen. Als eerst bevestig u het
opvangslot aan de sluitpaal, maak hierbij gebruik van bijlage “looppoort”. Op de bijlage zijn 2
opties voor het opvangslot aanwezig. Optie 1 gebruikt u wanneer er wel sierhekwerk wordt
opgehangen aan de sluitpaal. Optie 2 gebruikt u wanneer er geen sierhekwerk wordt op
gehangen aan de sluitpaal. Nu gaan we de poort ophangen, gebruik hierbij weer de bijlage
“looppoort”. Plaats de scharnieren op scharnierkoker en schuif de scharnieren met het
looppoortje door de scharnierpaal, zorg ervoor dat aan beide kanten van de scharnierpaal een
moer komt. U kunt het poortje afstellen door de moeren links- of rechtsom te draaien.
Stap 6 AFRONDING
Opruimen en veel plezier van uw sierhekwerk.

