
Oppsetting av Treko stakittgjerde. Elementer i bredde 200 cm.

Nødvendig verktøy og  tilbehør: 

Spett, slegge, hammer, elektrisk skrudrill/bormaskin, Ø 6mm trebor, vater, håndsag (eventuelt el. sirkelsag), 

blikksaks, murersnøre og eventuelt fjellbormaskin og vinkelsliper. C-20 eller 30 ferdigbetong type støp. 

Skruer : Galvanisert eller syrefast torgs 6x 75mm og  3,5x35mm treskrue, pluss bits.  Til firkantstolpe montert 

på stolpespyd brukes 6x45mm.  Leveres fra TreKo AS.  Hvis ikke anbefales Nordisk Treskrue fra Christiania 

Spigerverk. Skjøtebeslag leveres fra TreKo AS.Spigerverk. Skjøtebeslag leveres fra TreKo AS.

På jordgrunn med trykkimpregnerte NTR A trestolper, dimensjon 10cm halvkløyvd.:  Se også produktaktalogen 

side 18.

1. Bestem gjerdelinjen og fest en styresnor til  pinner langs linjen.

2. Slå spettet ned med slegge til ca. 40-50 cm dybde og bend frem og tilbake til hullet er noenlunde romt i toppen.

3. Sett trestolpen  i hullet med flatsiden vendt mot spikerslaget på gjerdeelementet, og slå den ned til anbefalt 

          dybde ca 50-70 cm. Sjekk med vater under veis slik at den bli stående  i lodd. Hvis man treffer stor stein 

          eller fjell på dybde 30-40 cm eller mindre , bør hullet fylles opp med støp etter at  stolpen er satt ned. På riktig           eller fjell på dybde 30-40 cm eller mindre , bør hullet fylles opp med støp etter at  stolpen er satt ned. På riktig 

          dybde er det ikke behov for støp.
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Oppsetting av Treko stakittgjerde fortsetter...

4. Sett  gjerdeelementet  inn til stolpen med  ønsket utstikk ( 10-15 cm fra enden av spikerslaget).  

          Neste stolpehull kommer i motsatt ende av elementet. Sett ned stolpe nummer to på samme måte.  Pass på at 

          stolpe nummer to får halvparten (5cm) av flatsiden fri til å skru på neste element.

5. Forbor spikerslaget med ett  6mm hull oppe og nede i hver ende av elementet. Skru fast elementet,  

          med 6x75mm treskrue, i riktig høyde fra bakken til underkant gjerde. 8-12 cm anbefales.  

6.6. Bruk en 200cm lekt som mal  eller et målebånd, og finn neste stolpehull eksakt 200cm fra enden av spiker- 

          slagene på elementet som er skrudd opp. Sett ned tredje stolpe på samme måte og skru opp element nummer 

          to osv…

7. Hvis terrenget skrår eller man kommer til en bakke er prosedyren den samme, men man vrir eller trykker 

          elementet sideveis før det skrues fast,  slik at spilene bli stående loddrett samtidig som gjerdet følger 

          kurvaturen i terrenget.  Hvis bakken blir for bratt og spilene dermed kommer for tett inn til hverandre, må alle 

          spilene taes av etter at elementet er montert, og  spikres på plass igjen med riktig avstand.

8.8. Hvis det er praktisk umulig å få satt ned stolpene eksakt på 200cm avstand ( trerot, stor stein eller lignende) 

          benyttes skjøtebeslag til å skjøte elementene på siden av stolpen. Man kan benytte skjøtebeslag inn til 

          ca. 50cm  på hver side av stolpen.  Skru skjøtebeslaget til enden av spikerslaget oppe og nede med 3 skruer 

          3,5x35mm. 

         Trykk neste element inn i skjøtebeslaget og skru fast på samme måte, samtidig som det festes til neste stolpe. 

         Hvis gjerdet får en knekk i linjen (lengderetningen) eller skal skråes oppover der hvor skjøten kommer, kan 

         skjøtebeslaget klippes til og tilpasses med en blikksaks. Endene på spikerslagene må da skråskjæres slik at          skjøtebeslaget klippes til og tilpasses med en blikksaks. Endene på spikerslagene må da skråskjæres slik at 

         det ikke blir en skjemmende glippe.

Side 2 av 3                                                                                                                                                      Fortsetter neste side

Treko AS - Hvalsmoen 125 - 3514 Hønefoss   Tlf 32 12 92 48



Oppsetting av Treko stakittgjerde fortsetter...

9. Når alle elementene er riktig montert og stolpene finjustert, kan man banke med slegga rundt jordbåndet for 

           å få de mer fast og stødig. Deretter kappes de til i toppen, enten vinkelrett eller litt spå skrå, ca. 3-5 cm over 

           øvre spikeslag. Til slutt må man på ferdig beisede gjerder gå over med pensel og dekkbeis  på  merker og  

           kuttflater.

På jordgrunn med  98x98mm mellomstolpe  og stolpespyd. (se også side 18 i produktkatalogen)

Fremgangsmåten for innretning og nedsetting av stolpespydene blir den samme som nevnt under pkt. 1-4. Fremgangsmåten for innretning og nedsetting av stolpespydene blir den samme som nevnt under pkt. 1-4. 

Man putter en ca . 30cm lang bit av 98x98mm i spydet, (eller en grov planke på tvers over) som man slår på  med 

slegge og driver det ned til underkanten av hylsen kommer jevnt med bakkenivået. Hvis man treffer stein eller fjell 

på dybde 30-40 cm kan man ta opp spydet, kappe det til med vinkelsliper og støpe det fast i hullet. Hvis det kommer 

på riktig dybde er det ikke behov for støp.

Skru fast stolpen i hylsen med 4 stk 6x45mm skrue. Her behøves ikke forboring.

Gjerdeelementet monteres mellom hver stolpe ved at man forborer et hull 45 grader fra baksiden av spikerslagene 

og ut i tuppen. Deretter holdes elementet i riktig høyde og skrues fast gjennom hullet og inn i stolpen.  På tunge og ut i tuppen. Deretter holdes elementet i riktig høyde og skrues fast gjennom hullet og inn i stolpen.  På tunge 

gjerder (Type Oslo eller Hole   høyde 110-130cm) eller på spesielt vindutsatte steder, anbefales det å bruke et 

vinkeljern som skrues i underkant av hvert spikerslag. Leveres av Treko AS.

På jordgrunn eller på fjell med   40-40-5mm galvanisert T-stål stolpe.

Fremgangsmåten blir den samme som  for montering med trestolper pkt. 1-9. Hvis man har bestilt forborede 

T-stålstolper, må de slås ned eksakt slik at hullene kommer riktig til øvre og nedre spikerslag på elementet. Det er 

en fordel å  bore hullene etter at stolpen er satt ned. På denne type stolper er det nødvendig med skjøtebeslag ved en fordel å  bore hullene etter at stolpen er satt ned. På denne type stolper er det nødvendig med skjøtebeslag ved 

hver  skjøt/stolpe. På fjellgrunn eller granittstein  benyttes bormaskin med diam. 55mm  borkrone. Man borer 

ca 12- 15 cm dypt hull og støper stolpen fast med ekspanderende sementmørtel. 

På fjell  eller på betongmur kan man alternativt også bruke søylesko med 18 eller 21mm kamstål som bores og 

støpes ned i hullet.  Deretter monteres en trestolpe som holder gjerdet.  På flatt betongdekke eller en slett mur 

anbefales også stolpefot U-profil eller stolpefot med plate  som boltes fast med ekspansjonsbolter i betongen. Hvis 

man støper betongsøyler eller støper ny mur, anbefales vår stolpefot for nedstøp som støpes fast i fundamentene man støper betongsøyler eller støper ny mur, anbefales vår stolpefot for nedstøp som støpes fast i fundamentene 

eller i muren i samme operasjon.
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