
 Solsegel

Placering
Innan du påbörjar installationen är det viktigt att du tar hänsyn till den mest lämpliga platsen för 
ditt solsegel med tanke på följande:

• Storleken på solseglet

• Hållbarhet & styrka i strukturerna som används som förankringspunkter

• Möjligheterna att placera (gräva/fästa) stolpar för förankringspunkter

• Placering av grillar och annat som kan innebära risker

• Solens riktning/bana etc.

Det kan även finnas andra faktorer som behöver beaktas beroende på hur det ser ut just hos dig.

Vid placering av solseglet är det viktigt att räkna med solens bana över himlen från öst till väst - 
det innebär att skuggan rör sig efter solens position. Du kommer bara att ha skugga direkt under 
solseglet mitt på dagen under mitten av sommaren.

Obs! Solsegel ska inte användas i närheten av en öppen eld. Använd inte din grill under solseglet.

När du har bestämt placeringen för ditt solsegel är det viktigt att välja de mest lämpliga 
förankringspunkterna för hörnen. Vissa förankringspunkter kan redan finnas på plats t.ex. 
pergola, altandäck, stora träd, grindstolpar eller förstärkt panel. Andra kan behöva byggas till. 
Det här momentet av installationen är extra viktigt. Se till att alla förankringspunkter är robusta 
och håller - om du är osäker, ta hjälp av erfaren byggare/ingenjör.

Fästdon
Välj de fästdon som bäst passar din installation.

Innan du installerar: Kontrollera att lagar & byggnadsregler efterlevs, och ta hjälp av 
kunnig markentreprenör för grävarbeten innan hål grävs för stolpar mm.
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Planera placeringen av ditt solsegel
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Vattenavrinning: Vongaz vattentäta solsegel monteras väl uppspända med >15% lutning 
för tillräcklig avrinning så att inte vatten ansamlas. Se över regelbundet och spänn upp vid 
behov. Fukt kan ta sig in under solseglet via kondens och i sömmar - det är helt normalt.
Vongaz vattentäta solsegel fångar även upp mer vind vilket ställer högre krav på 
förankringspunkterna. Vongaz smarta vindgenomsläppliga solsegel är ur vind och 
vattenhänseende därför mer förlåtande på så sätt. 

INSTALLATIONSMANUAL

www.vongaz.se

https://www.riopool.se/vantskruv/search
https://www.riopool.se/f%C3%A4st%C3%B6gla/search
https://www.riopool.se/karbinhake/search
https://www.riopool.se/Skruv%C3%B6gla/search
https://www.riopool.se/lina/search


Fästa solseglet
Montera och använd lämpliga fästdon efter behov. Se till att alla fixeringspunkter är 
riktade mot mitten av solseglet och är ordentligt säkrade. Kontrollera igen för att se till att 
alla förankringspunkter är stabila.

Spänna upp solseglet
Lägg ut solseglet på marken där det ska installeras. Montera fixeringstillbehören och 
häng upp alla solseglets hörn löst på varje fixeringspunkt.

Uppspänning krävs Korrekt uppspännt

 Exempel på kombination av fästdon

Vongaz Lina för Solsegel, 25m 62521956257
Fäster och spänner upp solseglet. Förlänger räckvidden så att att solseglet når 
fästpunkter längre bort. Tålig solsegellina i 8-flätad polyester. 

Vongaz Karbinhake 62521954219
Karbinhake för enkel och smidig upphängning av Vongaz solsegel. Haka i öglan 
i solseglets hörn och fäst i Fästögla, Skruvögla, Lina eller Vantskruv. Tillverkad i 
SS 304 rostfritt stål.

Vongaz Fästögla 62521954319
Lämplig för montage på vägg eller annan stabil struktur. Skruv och eventuell 
plugg ingår ej. Tillverkad i SS 304 rostfritt stål.

Vongaz Skruvögla 62521954419     
Skruvögla med bult, lämplig för montage i stolpe eller annan stabil struktur. 
Borra igenom och skruva fast med medföljande mutter och bricka på vardera 
sida. Tillverkad i SS 304 rostfritt stål. 

Vongaz Vantskruv 62521954119     
Vantskruv för att spänna rep eller vajer till ditt Vongaz solsegel. Skruva på den 
för att spänna upp solseglet fint. Tillverkad i SS 304 rostfritt stål.

Skruvögla + Karbinhake Skruvögla + Vantskruv Skruvögla + länkar+ 
Karbinhake

Ett ordentligt monterat och spänt solsegel har få eller inga väck. Ett eller flera hörn kan 
anslutas med solsegellina eller vantskruv för ökad spännkraft. Helst alla hörn för att inte 
snedbelasta krafterna. Repet kan sättas i flera remskivor för att öka spännkraften. Vantskruv 
hjälper till att applicera rätt mängd spänning med stor precision. Sluta spänna när solseglet är 
uppsträckt med få eller inga veck.

FÖRSIKTIGT: Överspänn inte! Spänn endast upp för hand och bara tillräckligt mycket för att 
få bort de flesta vecken ur solseglet. Justera och spänn regelbundet efter behov.

Säkerhet
Ditt solsegel är utformat för att ge UV-skydd och komfort i privat trädgårdsmljö. När du väljer 
placeringen för ditt solsegel, se till att alla fixeringspunkter är hållfasta och fixeringarna är 
ordentligt säkra. Inspektera regelbundet. Vattentätt tyg fångar mer vind och vatten - 
kontrollera regelbundet och extra noga. Innan du installerar, konsultera lokala myndigheter 
och experter om byggregler som kan gälla i ditt område. Exponering för vissa kemikalier, t.ex. 
Klor, kan leda till förtida åldring och nedbrytning av tyget.

Ha inte eld eller en öppen flamma nära tyget. Använd inte din grill under solseglet.

Underhåll
Vongaz Solsegel kan rengöras när som helst med en lösning av milt tvättmedel och vatten. 
Applicera lösningen med en svamp eller en mycket mjuk borste. Låt lösningen verka på tyget i 
10 minuter och skölj noggrant med vatten från trädgårdsslang.

Solseglet får inte läggas i tvättmaskin, torktumlare eller skrubbas med hård borste,  skurplatta 
eller slipande rengöringsmedel.
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