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Stående ribbor i dimension 45x45 mm, stående
stolpar i 95x95 mm. Reglar 45x95 mm.

Ribbor placeras med motsvarande en ribbas luft
mellan, d.v.s. cc: 90 mm. Respektive sida förskjuts
45 mm.

Samtliga ribbor samt eventuella täcksidor
snedsågas i topp med 15° lutning. Lutning "ut från
spaljéns ram", d.v.s.: ribbans högsta del är i rygg
mot ram.

Spaljéavslut enligt detalj 1: synligt avslut.
Gavelbräda 22x185 placeras på kortisda, topp
snedsågas med 15° lutning med högsida i bakre
kant mot spaljestomme.

Spaljéavslut enligt detalj 2: centrerad placering,
koppling mot vägg vid stuprör. Vid infästning mot
fasad huvudbyggnad fästs stolpe i vinkeljärn som
möjliggör förankring i täckbräda / fasad.
Vinkeljärn placeras i liv med reglar och förankras
bakom stående ribba. Placering av spaljé förskjuts
i sidled för att möjliggöra placering av vinkeljärn.

Spaljéavslut enligt detalj 3: förskjuten placering,
koppling mot vägg vid stuprör. Vid infästning mot
fasad huvudbyggnad placeras stolpe vid sidan av
täckbräda huvudbyggnad / mot fasad
huvudbyggnad. Placering av spaljé förskjuts
ytterligare i sidled för att möjliggöra infästning av
stolpe och ge plats för stuprör.

Längd av spaljé kan anpassas.

Spaljén uppförs av tryckimpregnerat trä brun.
Vinkeljärn i svart/mörk kulör.

Skruvdragningar görs i högsta mån ej synliga.

Aktuell handling redovisar efterfrågad utformning,
stabilitet och funktion säkerställs av leverantör.
Eventuella justeringar av utformning eller
konstruktion stäms av med Blooc AB.
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