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CYLINDRISK PELARE
ø 125 mm

CYLINDRISK PELARE
ø 165 mm

KONISK PELARE
ø 165 mm vid botten
ø 125 mm i topp

SPOLFORMAD PELARE
ø 125/165 mm

KVADRATISK PELARE
130 x 130 mm med 
frästa kannelyrer

Nordingråstolpen

textruta konstruktions- och hållfasthetsberäkningar enl underlag
som Olle kommer att tillhandhålla.

Profiler släta pelare skala 1:20

Nordingrå stolpsystem är består av ett brett sortiment färdigformade 
pelare av trä med tillhörande beslag för en enkel montering. 
Pelarna har enkla och stiliserade klassiska former som gör dem möjliga 
att använda i såväl traditionellt som modernt utformade miljöer och 
sammanhang. Beslagen som döljer upplag och infästning är samtidigt 
formade som förenklingar av den toscanska kolonnordningens bas och 
kapitäl.
Pelarna kan användas för såväl dekorativa ändamål som i bärande 
kontruktioner och är förberedda för måttanpassning på byggplatsen. 
Längd och indelning är valda för att passa de vanligast förekommande 
rumshöjderna.
Nordingrå stolpsystemet är tänkt att användas både i in-och utvändiga 
konstruktioner samt vid såväl ny- som ombyggnad.

Profiler formade pelare skala 1:20

Beslag för runda pelare ø 125 och 165 mm.
Utvändig diameter 215 resp. 245 mm.

Justerbar fot för inspänning på plats. Utvändig 
diameter 123 mm. 

Beslag för kvadratisk pelare 130 mm.
Utvändigt mått 210 x 210 mm.

Inspänning mot tak. 
Beslaget döljer upplag och infästning och ger 
enkelt ett helt färdigt intryck.

Inspänning i golv.
Beslaget döljer inspänning och infästning och 
ger enkelt ett helt färdigt intryck.

Inspänning i golv - arbetsordning.
Den justerbara foten monteras i underlaget i sitt 
bottenläge. Beslag för tak och golv träs på 
pelaren som sedan reses med det förborrade 
centrumhålet mot fotens tapp.
Pelaren lodas in, fästs mot tak och foten spänns 
upp med den medföljande montagenyckeln.
Beslagen skruvas mot golv och tak.

Mått beslag.

Detaljer skala 1:10
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