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Elinizdeki kılavuzda Arline Pergola kurulumuna başlamak için ihtiyacınız olan bilgiler mevcuttur. 
Montaj ve kurulum tekniklerinin anlatıldığı bu kılavuz ürünlerimizin kurulumu aşamasında size 
yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.

Ürünlerimiz sıcak, konforlu, doğal ve güzel yaşam alanları oluşturmak hedefi ile üretilmiştir. 

Arline zaman zaman kurulum talimatlarını gözden geçirir. Güncel kurulum talimatlarını almak için 
www.arline.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

. 

Arline Pergola, Pergola olarak tasarlanmış ve bu amaçla kullanıma uygundur. 
Fakat amacı dışında, (örneğin; asma kat, yük taşıma sütunu veya kiriş gibi kullanımlar için) amaçlanmamıştır.

Arline ürünlerini belli bir süre depolayacaksanız lütfen aşağıdaki talimatlara uyun.

Ürünlerini düz bir yüzey üzerinde depolamalısınız. Eğer istifleme yapacağınız zemin düz değil ise çeşitli yardımcı 
elemanlar ile destekleyip zemini düz hale getiriniz.

Ürünleri 2,5 m den daha yüksek olarak İSTİFLEMEYİN. 

Kurmaya hazır oluncaya kadar malzemeleri üzerini örtün. 

Montaj veya başka bir sırada ürünler üzerinde işaretleme yapmanız gerektiğinde, kalıcı ve iz bırakan işaretçilerle
işaretleme yapmayınız. 
Boya yada benzeri kimyasallar kalıcıdır. 
Her türlü işaretlemelerde bebek pudrası veya  tozsuz tebeşir kullanmanızı tavsiye ederiz. 

Büyük veya derin delikler açarken talaşları çıkarmak için periyodik olarak matkabın ucunu deliğin dışına çıkarın. 

GİRİŞ

GENEL ÖNERİLER

DEPOLAMA

GÜVENLİK

Çalışırken koruyucu kıyafet ve güvenlik ekipmanı giymelisiniz. 
Özellikle kapalı alanlarda kesim yaparken koruyucu gözlük, eldiven, toz maskesi ve uzun kollu kıyafet  giyin. 

Arline ürünleri ağaçtan daha ağır ve daha fazla esnektir. Geleneksel tahtalarda olduğu gibi aynı 
miktarda Arline ürünlerini kaldırmayı DENEMEYİN.
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ALETLER

Arline Pergola için özel aletler gerektirmez. 

İhtiyacınız olan aletler; 

Gönyeli Daire Testere. 
Elektrikli ve Şarjlı matkap,
El Frezesi
Gönye
Kırıcı&Delici 
Metre, 
Plastik çekiç, 
Su terazisi ve 
Koruyucu eldivendir

Gönyeli daire testere kullanırken 40 veya daha az dişli 25.4 cm - 30.5 cm bir testere bıçağı tavsiye ederiz. 
Ayrıca kullanacağınız matkap uçlarının kaliteli olmasına dikkat edin.

 Direk Kiriş Mertek

Direk Saplama &
Körsomun

Çelik Dubel Pergola
Direk 
Dış 
Ayağı

27312 
Lambri

U Metal Klips H Metal KlipsKiriş Kapağı  Mertek Kapağı

ELEMANLAR

En iyi sonuç ve etkili bir görüntü 
için orijinal bağlantı elemanları 
kullanınız. Tavsiye edilmemiş 
bağlantı elemanlarının kullanımı 
ürünleri Garantisi kapsamından 
çıkaracaktır.Vidalama yaparken 
matkap ve uygun uç ile ön delme 
yapmanızı tavsiye ediyoruz

veya

Pergola
Direk 
İç 
Ayağı

F Profil Mertek-Kiriş
Destek
Profili

Buldex
Vida
(7,5x80)
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DİP YASTIĞININ HAZIRLANMASI ve MONTAJI

Dip yastığının içine 
U destek profilini boydan boya 
yerleştirin. 

Dip yastığının üzerine veya
uygulama şekline göre alın 
tarafına 45 cm aralıklarla U 
klipsleri monte edin.

Dip yastığının duvardaki montaj yerini 
belirlerken, kullanacağınız direk 
boyunundan en az %15 yukarıda 
olacak şekilde ayarlayın.

Karşı duvarda deliklerin yerini
düzgün bir şekilde işaretleyin.

Duvarı delip dubelleri takın

Dip yastığnı yerine yerleştirdikten
sonra, 15 cm lik Tirbişon vida ile 
dip yastığının montajını tamamlayın.

Dip yastığını, 1 mt aralıklarla, 
(15cm lik) Tirbişon vida’ya uygun 
şekilde delerek hazırlayın.

1 metre

%15 eğim
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DİREKLERİN MONTAJI

Direk yerlerini ayarlarken, baştaki ve sondaki 
direklerin, kirişin iki ucundan en az 15~20 cm 
içeride olacak şekilde ayarlamayı unutmayın.

Zeminde, direklerin yerlerini, direk aralıları 
maksimum 2,5 metreyi geçmeyecek şekilde 
ayarlayın.

Metal direk ayaklarını buldex vida veya gömlekli 
dubel ile zemine montajlayın.

Direklerin üst kısmına 17x6 cm ebadında kiriş yataklarını freze yardımıyla açın.
(Bu durumda Kiriş, direkten 3 cm yukarıda kalır)

Direkleri metal ayaklara, üst kiriş yatakları yatay gelecek şekilde yerleştirin.

Not: Zeminde eğim ve kot farkı var ise hortum su terazisi ile tesbit edilen 
         yüksekliğe göre direk boylarını ayarlayın.

15
veya

20 cm

2,5 metre
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KİRİŞ’İN HAZIRLANMASI VE MONTAJI

U klipslerin takıldığı Kirişi daha 
önceden hazırladığınız ve montajını 
yaptığınız direklerin üzerine, dip yastığını 
kenarlardan bire bir karşılayacak
şekilde direkteki yuvaların içine
yerleştirin. 

NOT: Kirişi montaj esnasında her iki taraftan eşit mesafede 
         bıraktığınızdan emin olunuz.

NOT: Dip yastığı ile kiriş 
         aynı boyda olmalıdır.

Kirişin içine U destek 
profilini boydan boya yerleştirin. 

45 cm

Kirişin üzerine, dip yastığındaki 
U klipsleri karşılayacak şekilde 
45cm aralıklar ile U klipslerini
monte edin.

MERTEKLERİN HAZIRLANMASI ve MONTAJI

MERTEĞİN HAZIRLANMASI
Merteğin duvar tarafına gelecek ağzını duvarın açısına göre,
açılı olarak kesin.

Mertek alınlarını mertek kapaklarının açısına göre kesip
tüm mertekleri montaja hazır hale getlrln.

Not: 2,5 Mt.yi geçen Kiriş ve Mertek boylarında
U destek sacı mutlaka kullanılmadır.

Not: 2,5 Mt.yi geçen Kiriş ve Mertek boylarında
U destek sacı mutlaka kullanılmadır.
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MERTEKLERİN HAZIRLANMASI ve MONTAJI

Önce bir tarafın ilk merteğini U klipslere yerleştirin ve duvar tarafını 
vidalayın. Daha sonra kiriş tarafını direği 900 teraziye alarak vidalayın.
Aynı işlemi son mertek için de yapın.

Kiriş ve direk saplamaları’nın montajı esnasında direğin yan yüzeyinden 
900 teraziye alın direk ve kirişin orta noktasından 4cm aşağı ve 4cm 
yukarı saplama deliklerini delin ve saplamaları monte edin. 

Diğer tüm direklerede aynı yöntemle saplama ve kör somunları
monte ederek direk kiriş bağlantılarını sağlayın.

Zeminde ise ilk saplamayı zeminden 12 cm yukarıya, ikincisini ise 
zeminden 20 cm yukarıya olmak üzere direğin alt kısmından 2 adet 
saplama ile metal ayağı direklere monte edin.

12
 c

m
20

 c
m

 4
cm

4c
m

Ara mertekleri yerlerine yerleştirin
ve önce duvar tarafını daha sonra kiriş 
tarafının montajını yapın.

X
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PERGOLA ÜSTÜNÜ KAPATMA

Önden birinci sıraya koyacağınız lambiri’yi 
şekilde görüldüğü gibi ön tarafa bakacak 
kısmının tırnaklarını keserek düz bir yüzey görüntüsü alın.

Önden birinci sırayı merteklere hizalayın 
ve her bir merteğe vidalayın.

Arkaya doğru diğer lambrileri
kilit yuvalarına geçirerek montajını yapın.

Pergola lambrilerin her iki tarafını aluminyum F profil ile
(profilin uzun tarafı üste bakacak şekilde) monte edin.

Pergola lambrilerin ön yüzünü aluminyum F profil ile
(profilin uzun tarafı alta bakacak şekilde) monte edin.

Son sırada, kalan mesafeye göre keserek
kapama işlemini tamamlayın.

NOT: Lambrilerin dokulu yüzeyi
aşağı bakacak şekilde monte edin
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KAMELYA

Not: Kamelya kurulacak alanın zemininin düz olmasına dikkat edin, Bu kamelya’yı teraziye almak adına önemlidir.

1. Pergola’da anlatıldığı gibi direk ayaklarını zemine, önce yerlerini ayarlayıp, ayarladığınız yerlerden buldex vida ile 
veya gömlekli dubel ile monte edin.
2. Kirişleri geçireceğiniz direk uçlarını her iki tarafından 17x6cm ebadında freze ile kiriş kanallarını açın. 

4. Direkleri, zeminde monte ettiğiniz direk ayaklarına yerleştirin.
5. Kirişleri yerlerine yerleştirin ve direk ve kirişleri yatay ve düşey olarak teraziye alın.
6. U Klipsleri 45 cm aralıklar ile kirişlere monte edin ve ilk merteği karşılıklı u klipslere yerleştirin ve tekrar dikkatlice 
yatay ve düşey teraziye alın. 

7. Son merteği yerine yerleştirdikten sonra yine yatay ve düşey teraziye alın.
8. Direk ayaklarını direk üzerinden pergola montajında anlatıldığı gibi saplama ve körsomun ile vidalayın.

9. Daha sonra Kiriş ve direk bağlantı noktalarına saplama ve körsomunlar ile vidalayın.
10. Birinci ve sonuncu merteğin aralarındaki diğer mertekleri yerlerine yerleştirip, u klipslere montajını yapın.

3. Kirişleri yönlerine göre kerterek veya keserek, direkte hazırladığınız kanallara geçirecek şekilde ayarlayın.

Sanayi Cad.No:27 Bornova - İzmir /  Türkiye
Tel: +90 232 33 94 94 Fax: +90 232 388 01 51
info@arline.com.tr




