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Ring i dag og hør mere om vores solsejl
eller besøg vores hjemmeside for mere information SkovTrup Solsejl

MONTAGE



Montage af SkovTrup Solsejl: Før man går igang er det en god ide at vurdere placeringen af solsejl 
i forhold til solens orientering på himlen. I Danmark har vi lange perioder hvor solen står meget lavt i 
østlig og vestlig retning (morgen/aften sol). Derfor kan det være en god ide at vende solsejl og placere 
pæle med fx. Multi Wire Strap (MWS) så man trinløst kan justere sejlets vinkel i forhold til solen - og få 
skygge ind under solsejlet.

Opmåling før gravning eller boring: Man kan lave målfast skitse og tegne op og herved få rimlig 
nøjagtige mål at starte ud fra. Anden mere praktisk måde er at strække sejl ud på stedet og direkte 
afsætte målene for fastgørings punkterne (pæle eller husmur). Husk altid at tillægge afstand for den 
senere opstramning af sejl - se nedennævnte skitse!

Opsætning af solsejl: Starter man fx. med at bore øjebolte fast på husmur eller træværk og fastgøre 
sejl hertil - er det efterfølgende ret enkelt at finde pælenes nøjagtige placering ved at man binder snore 
i resterende hjørner og strækker dem ud med håndkraft. Herved kan man ret tydeligt se nøjagtigt hvor 
pælene skal placeres ved at følge snorretningen.

1. Pælebor og lidt arbejde- 
ca. 80cm

2. Sokkelrør placeres 3. Stampes grundigt...

4. Græstørv på plads 5. Prop når pæl ikke er i 
brug

6. Højde af pæl justeres

Alu. pæle løsning: Sokkelrør m/L300 cm alurør - Hullerne kan laves vha. spiral jordbor Ø12-14 cm 
til sokkelrøret er i niveau med græsplænen/fliserne. Stabilgrus stampes fast rundt om røret så det 
står fast (evt. tørbeton). God ide at lade pæl hælde en anelse væk fra spidsen af sejlet (ca. 5-10 cm) 
i top ende hvorved pælen efter opspænding vil stå rimeligt ret efter opstramning af sejl. Når solsejlet 
ikke benyttes eller græset skal klippes kan alurøret fjernes og det medfølgende dæksel i sættes - se 
billeder venstre side.
Sten fyldes i sokkelrøret til alurøret når minimum ca. 50-55 cm ned i sokkelrør hvorved man har ca. 
H250 cm over terræn. Alupæle vil pga. elasticitet flexe lidt ved sejl opspænding.

Montage af solsejl:
Til hvert sejl kan der bestilles montagesæt der muliggør fastgørelse på facaden. Hvert sejlhjørne har 
tilhørende sæt bestående af øjebolt samt snorholder (Cleat). Ved trækonstruktion - forbor med et 
4-5mm bor før iskruning af øjebolt. Ved murværk anvendes evt. passende rawplugs. Snorholderen 
(cleaten) placeres ca. 20-40 cm under øjeboltene – vær opmærksom på at vende disse korrekt.  
Til fastgørelse på pæle benyttes som oftest Multi Wire Strap®. MWS® løsning gør det nemt at justere 
højden på sejlet i forhold til vinklen på solen. Efterfølgende bindes snorene på sejlet, snorene føres ig-
ennem øjeboltene og fastgøres i snoreholderne. Ved stolperne føres snoren igennem MSW® og sejlet 
spændes op så sejlet strækkes godt ud.
Ved hårdt vejr anbefales det altid at nedtage sejl for at undgå evt. skader på materiel og fastgørings 
punkter.
Jordfast Robinie natur pæl: Hullerne kan laves vha. spiral jordbor Ø12-14 cm til den ønskede dybde. 
Alternativt kan hullerne graves. Den nødvendige dybde afhænger af jordbundsforholdene på stedet.
God ide at lade pælene hælde en anelse væk fra spidsen af sejlet (ca. 5 cm. i top-ende) hvorved 
pælen vil stå rimeligt ret efter opspænding af sejlet. RobinieTræ som naturpæle vil ikke være rette 
og skal derfor vendes alt efter hvordan man ønsker det færdige resultat. Stabilgrus stampes fast om 
pælen til den står fast - evt. tørbeton. 
Vedligeholdelse af træ pæle: Pæle af træ kan ofte danne vindridser (sprækker) grundet udtørring så 
det er en god ide at behandle dem før ibrugtagning (specielt enderne) med træolie eller andet - for at 
hindre udtørring af træet. 


