
Navodila za namestitev aluminijaste vrtne opore  

Sachsenband Limaflex®
 

 

 Aluminijasta opora Limaflex® (P55 ali P12 ali P20) je zares vsestranska, saj se lahko uporablja v skorajda 

vseh tipih zunanjih površin. Opora se lahko namesti tako, da zgornji del profila nekoliko gleda iz površine, da 

je poravnan s podlago ali da je malce pod površjem. 

 Posebna oblika profila omogoča, da je montažo enostavno prilagoditi vsem gradbenim projektom in zunanjim 

površinam. 

 Letve skrajšate enostavno z uporabo žage za kovino. Pomembno je le, da zagotovite kar se da raven rez. 

 Opozorilo: Pri polaganju na travnate površine upoštevajte višino košnje kosilnih naprav! 

 

 

Navodila za namestitev v beton z uporabo betonskih pritrdil (sider) 
 

 Betonska pritrdila oziroma t.i. sidra (PBA40/60 ali BA60) uporabljamo pri pritrjevanju opore Limaflex® v 

območjih visoke obremenitve, kjer je potrebno, da je opora čvrsto pritrjena v podlago. 

 Pri profilu višine 55 mm (P55N) in 120 mm (P12N) betonska pritrdila namestite tako, da jih preprosto 

potisnete v vodilni utor s strani na koncu oziroma na začetku letve. Pazite, da elementov pri tem ne umažete 

z zemljo, peskom ipd. Pri višini 200 mm (P20N) betonska pritrdila namestite tako, da jih nataknete v vodilni 

utor od spodaj. Betonska pritrdila po utoru potisnete do želenega mesta. Najhitreje jih boste namestili, če 

profil položite na čisto in ravno podlago tako, da vodilni utor gleda navzgor. Po potrebi si pri potiskanju pritrdil 

do želenega mesta lahko pomagate s kladivom z gumijasto glavo ali s kosom lesa. 

 Od podlage in oblike (morebitne krivine), ki jo želite ustvariti, je odvisno koliko betonskih pritrdil je potrebno 

namestiti na letev; na aluminijasto letev dolžine 2,5 metra se namesti od 3 do 4 betonska pritrdila PBA40/60 

ali BA60. 

 Oporo z betonskimi pritrdili vbetonirate v še mehko betonsko posteljico do oznake ali pa v predpripravljene 

temelje, ki jih naknadno zalijete z betonom. Pri tem bodite pozorni, da je podlaga čim bolj vodoravna. Večje 

kamne in druge trde predmete predhodno odstranite. Le tako bo opora Limaflex® pravilno in estetsko 

vgrajena. 

 Pustite, da se beton popolnoma posuši. Prek lahko po želji nasujete plast fine zemlje, proda ali peska. 

 Betonska pritrdila služijo tudi za povezovanje posameznih letev med seboj. Pri profilu višine 120 mm (P12N) 

in 200 mm (P20N) za povezavo letev potrebujete še dodatni vezni element (V12/20N). Vezni element 

potisnete v za to namenjene odprtine v zgornjem delu profila. Za višino 120 mm potrebujete 1 vezni element, 

za višino 200 mm pa 2. 

 
 

 



Navodila za namestitev s pomočjo 90° pritrdil (le za profil višine 55 mm in 

120 mm) 

 

 Glede na namen uporabe in tip površine je pritrdila 90° (PA55) in vezne pritrdilne elemente 90° (PVA40/60) 

mogoče pritrditi v podlago z uporabo jeklenih žebljev (EN18/23ST), lahko pa se jih prilepi s posebnim lepilom 

(WFB310). Kjer takšna montaža ni mogoča (npr. zelena streha), lahko uporabite posebno pritrditveno ploščo, 

ki ima 90° pritrdilo že privarjeno na podlago. 

 Poskrbite, da nosilna plast gramoza oziroma katerega drugega materiala za podlago ni predebela, saj boste le 

tako jeklene žeblje lahko ustrezno pribili v tla. 

 Nosilna podlaga mora biti ravna. Bolj natančno in ravno jo boste pripravili, hitreje in lažje boste namestili 

oporo. 

 Pritrdila in vezne pritrdilne elemente v oporo vstavite ob strani v za to namenjen utor, nato pa jih po utoru 

potisnete do želenega mesta. Najhitreje jih boste namestili, če profil položite na čisto in ravno podlago tako, 

da vodilni utor gleda navzgor. 

 Od podlage in oblike (morebitne krivine), ki jo želite ustvariti, je odvisno koliko pritrdil 90° in veznih 

pritrdilnih elementov 90° je potrebno namestiti na letev; na aluminijasto letev dolžine 2,5 metra se pri višini 

55 mm namesti od 4 do 5 pritrdil 90° (PA55) ali od 3 do 4 vezni pritrdilni elementi (PVA40), pri višini 120 mm 

pa od 3 do 5 veznih pritrdilnih elementov (PVA40/60). 

 Profil, vključno s pritrdili namestite na ravno nosilno podlago, v skladu z načrtom ter predvideno dolžino in 

obliko. Pritrdite z jeklenimi žeblji, ki jih pribijete v luknjice na pritrdilih. 

 Če želite malce popraviti usmeritev obrobe, odstranite žebelj, rahlo privzdignite profil, popravite namestitev in 

ga ponovno pribijte žebelj na ustrezno mesto. 

 Prek nosilne podlage po želji nasujte plast fine zemlje, proda ali peska. 

 Povezavo posameznih letev pri profilu višine 55 mm in 120 mm uporabljamo vezne pritrdilne elemente; za 

višino 55 mm uporabimo PVA40, za višino 120 mm pa PVA60. Pri 120 mm visokem profilu uporabimo še 

dodatni vezni element (V12N), ki ga potisnete v za to namenjene odprtine v zgornjem delu profila. 
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