
Borb Keret Magaságyás
Összeszerelési útmutató

1.1 Terep rendezése.
Alakítsunk ki egy 120 × 80 cm-es egyenletes sík területet magaságyásunknak.
(Nem kell hogy teljesen vízszintes legyen, enyhe, 15-20 fokos lejtést még elvisel
borulás, elmozdulás nélkül!)

1.2 Keret(ek) elemeinek összeillesztése
Elképzelhető, hogy a magaságyás keretek nem egyben, hanem szétszerelve érkeznek.
Ebben az esetben a keretek oldallapjai egyszerűen összeilleszthetők. Egyszerűen csak
fogjuk össze a csomagban mellékelt szeggel a zsanérokat.

2. Lenolaj kencézés a faanyag élettartamának növelése érdekében.
Egy asztalt terítsünk le pl. kartonpapírral, vagy fóliával és helyezzük rá a magaságyás
elemeit. Ezek után kenjük le egy rétegben anyagtelítődésig a falécek minden oldalát. A
száradási idő kb. 24 óra.



3. Magaságyás felállítása, "üzembe" helyezése:
A magaságyásunk első elemét helyezzük az 1. javasolt lépés szerint rendezett terepre
úgy, hogy a sarokzsanérok oldalelmozdulást megakadályozó kampói a talaj felé
nézzenek. Amennyiben szabályos téglatestet formájú magaságyást szeretnénk, akkor
mindenképen figyeljünk a sarkok derékszögben álljanak.

Majd helyezzük rá a következő (~ 40 cm-es magasság), vagy a két következő (~ 60
cm-es magasság) sarokzsanér faelemet az első lerakott faelemre, szintén lefelé néző
zsanér kampókkal.



(Megjegyzés: amennyiben a magaságyás nem termőtalajra hanem térköves teraszra,
balkonra kerül, akkor érdemes sarokzsanér kampókkal felfelé elhelyezni, illetve
egymásra ültetni a magaságyás oldalléc elemeit és a legfelső léc kampóját kalapács
ütésekkel visszahajlítani.)

4. Keresztmerevítő lécek felhelyezése:

A 2 db előfúrt keresztmerevítő lécbe csillag csavarhúzóval csavarjuk bele a 3-3 db
4*35 mm-es faforgácslap csavart addig, míg a csavarok hegyei éppen megjelenjenek a
merevítő léc átellenes oldalán. Ezek után magaságyás hosszabbik oldalainak közepére
függőlegesen helyezzük el 1-1 oldalmerevítő lécet, úgy hogy a fa csavarok mindhárom



oldalelembe kapaszkodjanak.

5. "Buborékos" lemez felhelyezése
Tapétázzuk ki belülről a magaságyást a mellékelt buborékos fóliával úgy, hogy
domború oldala, a fa oldalak felé nézzenek, majd rögzítsük a magaságyáshoz a
mellékelt kárpitos szegekkel.

6. Merevítő huzal beszerelése
Amennyiben magaságyásunk alsó rétegeként nagyobb fákat választunk, javasolt a
merevítő huzalt közvetlenül e réteg fölé elhelyezni. A függőlegesen álló merevítő léc
közepébe tekerjünk bele egymással szembe a 2 db szemes csavart. Ezek után az



egyik szemes csavarral rögzítsük tekeréssel a merevítő huzal egyik végét, majd a
másik végét a másik szemes csavarral. Ne húzzuk túlzottan szorosra!

7. Folytatódhat a magaságyás további rétegzése, telítése.

Használjátok egészséggel!




