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Monteringsanvisningar och

Rekommendationer för multisport

QUALI-CITE OPTIMALT

1) Förord:

Före alla monteringsåtgärder, kontrollera att du har layoutplanen till ditt förfogande 
och se de tekniska databladen som du hittar i bilagan.

Denna utrustning är avsedd att användas av allmänheten: det är ditt ansvar att ta 
största möjliga försiktighet vid monteringen och att kontakta QUALI-CITÉ om du 
upptäcker något defekt eller avvikelse överhuvudtaget.

QUALI-CITÉ kommer inte att hållas ansvarigt för några som helst skador om säkerhets-, 
monterings- och justeringsinstruktionerna inte respekteras.

Installationsteamet förmedlar en bild som måste överensstämma med den produkt som 
erbjuds av QUALI-CITE och ska förse kunden med utrustning fri från defekter och fri 
från allt avfall. Det är deras ansvar att kontrollera alla monteringar i slutet av 
installationen.

Monteringen av vår utrustning måste utföras av fackmän i enlighet med branschens 
regler.
Monteringarna som förklaras nedan kräver inte användning av speciella 
hanteringsmedel, men vi uppmärksammar er på gallrens vikt, som kan vara upp till 40 
kg för de tyngsta.
Vi rekommenderar ingripande av 3 proffs för monteringen av vår utrustning.
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Mounting principle : 

A plastic wedge is used to connect the post to the panel. The fixing is done by srewing a TBX screw 

Ø10x35mm in an rivet nut in the post.  

The washer in plastic is for avoiding the risk 

of finger entrapment 
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Plastkilen tillåter ett inställningsområde på 30 mm i höjdled. På vissa stolpar är dessutom hålen till 
höger och vänster om stolpen förskjutna med 30 mm. Genom att orientera stolphålen i lutningens 
riktning erhålls ett inställningsområde på 60mm för att anpassa sig till terrängen. Markens lutning 
bör inte vara mer än 3%.

o stödja monteringarna och hjälpa dig i de olika faserna, tänk på att stärka panelerna, oavsett 
storlek (centrum-till-centrum-avstånd på 2.072m eller 1.283m...).

Den teoretiska dimensionen mellan panelernas undersida och marken är 80 mm. Men beroende på 
plåten som monteringen utförs på kan du behöva modulera detta värde för att kompensera för 
sluttningar. Höjden på de släta panelerna måste förbli större än 0,9m (gräv inte ner panelerna) 
Överstig så långt det är möjligt inte en meter.
QUALI-CITÉ skulle inte hållas ansvarigt för eventuella otillräckligheter mellan de medel som 
implementeras av
installatörer och de som behövs för att faserna som anges nedan ska fungera smidigt.
Shims och hängslen måste tas bort innan planen används.

Bracing the 

Panel 

With plat sur Case with gradient of 60mm 
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Den teoretiska dimensionen mellan panel och golv är 80 mm. Men beroende på plattformen som 
panelerna är monterade på kan du behöva justera detta värde för att kompensera för sluttningar. 
Höjden på panelerna ska förbli större än 0,9 m (gräv inte ner panelerna). Så långt det är möjligt, 
överstig inte 1 meter.

QUALI-CITÉ® kommer inte att hållas ansvarigt för eventuella avvikelser mellan de medel som 
implementerats av installatörerna och de som krävs för korrekt utförande av de faser som anges 
nedan. Kilar och stag måste tas bort innan platsen används.

1) Fas nr 1: Reservförberedelser

Reserveringar som tillåter ingjutning av plåt att skruva måste göras i enlighet med platsplan för 
stolpe som är sammanfogad med försäljningsdatabladet. På denna plan nämns placeringen och 
djupet för varje hål.
Till exempel: ovanifrån av TSA3011253014

Vid gjutning rekommenderar vi att förbereda hål med ett lager av betong, med hänsyn till den 
nivå som krävs vid stolpinstallation.
Denna lösning kommer att undvika att använda kil för stolpen, och kommer att undvika alla 
möjliga begränsningar mellan stolpen och panelerna.

Depth of poles 

into ground 
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2) Fas nr 2: Montering av mål

För att hjälpa dig i varje monteringssteg rekommenderar vi att du använder en kil på 80 mm 
som motsvarar det teoretiska måttet mellan golvet och panelens ram.
Börja med att sätta upp målen i följande ordning, motkorsning allt eftersom:

- Ett målruta på en 2m stolpe
- Ett sidogaller på samma 2 m stolpe, i 90° till det nedre målet
- 3 m målstolpen
- Basketkorgstödstolpen
- Det andra målet
- Den andra 2 m stolpen
- Anti 2-hjulsaccessen, eller det andra målsidans galler enligt tillval, 90° från det nedre gallret.
- Målfasadens andra 3 m målstolpe

Fortsätt med följande monteringar med hjälp av lämpliga stegar som uppfyller standarderna:

- Måltopppanelen.
- Basketkorgstödet
- Basketkorgen och dess tillbehör

Det är inte nödvändigt att använda armeringsjärn för tätning. 
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3) Fas nr 3: Montering av panel på kortsidan

Montera panelerna på båda sidor av målet med hänvisning till bilden för att identifiera formatet 
eller typen av panel (2072 mm eller 1283 mm). Glöm inte att fästa paneler för att undvika byte.

Justera om lod- och nivåinställningarna för denna fronton, kontrollera tätheten hos de olika 
elementen.
Upprepa samma operationer för den andra frontonen efter att ha utfört fas 4.
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4) Fas N°4: Montering av långsidan

Med 2 personer, utgående från förmonterade frontoner, utför monteringen av panelerna genom 
att hänvisa till bilden för att identifiera formatet eller typen av panel (centrum-till-centrum-
avstånd på 2072 mm eller 1283 mm).

Glöm inte att det teoretiska måttet mellan golv och ram på panel är 80 mm 

Sätt upp panelerna allt eftersom 

Panel 2072 mm 
Panel 1283 mm 
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5) Specifikt fall:

-Minimål:

Minimål är montering istället för en panel 2072 mm med en höjd på 1 m. 

Monteringselement är identiska med standardpaneler.
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-Monteringsgrind i långsida:

Portar levereras färdigmonterade. De är monterade i stället för 2072 mm paneler. 
Monteringselementen är helt identiska.

1-dörrars eller 2-dörrars version, höjd 1m, 2m eller 3m.
Version 1 simple gate: 

Version 1 gate H=1M 
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Version 1 gate H=2M 
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Version 1 gate H=3M 
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Version double gate : 
 

 

Version 2 gates H=1M 
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Version 2 gates H=2M 
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Version 2 gates H=3M 
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- montering av dubbla korgar:

Motståndet av den dubbla korgbågen görs av en anpassad balk 
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- Montering av multifunktionsstavarna:

Beroende på beställt tillval men stolparna kan integreras i stängslen för att ersätta en 
standardstolpe eller utanför utrustningen med deras oberoende installation:
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- Montering av den rörliga stången mot cykelacces de la barre anti 2 roues amovible: 

Denna modul levereras förmonterad och fästs i strukturen med 4 rostskruvar. Baren är 

låst med ett hänglås.

Stångens höjd: 40 cm
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- Montering av PRM Access stängd för mål:

Samma monteringsprincip som panelerna för montering av rullstolssystemet som levereras 
förmonterat.
Undersidan av gångdörren är placerad 0,7 m från golvet för att tillåta benen på en användare i 
rullstol att passera igenom.
En gummihylsa fungerar som stopp.
Vänligen respektera stolparnas placering för att säkerställa att enheten fungerar korrekt.
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- Montering av rullstolsanslutning på långsidan:

Samma procedur som beskrivs ovan

I händelse av att rullstolsåtkomsten tas bort kan den långa panelen fästas på staketet: så 

kontrollera måtten mellan de två öppningspolerna.
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- Installation av stående stol:

Följ djupet för installation av utrustningen, kontrollera lodet på dess bas och dess vertikalitet. 

Avstånd mellan golv och stången i botten ska vara 100 mm.
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-Montering av korgbåge i långsidan:

Basketkorg gjord av skenor kan monteras istället för 1 eller 2m stolpar. Panelen måste vara 
parallell med skenan och dess lodighet måste kontrolleras.

Eftersom basketkorgen har ett högt vindmotstånd, vänligen stärk stolpen effektivt tills tätningen 
har stelnat.

Respektera tätningsdjupet (500 mm) och stödrörets lod.

Det finns två typer av korgar i släta:

- En för en höjd av 1m eller 2m stängsel (typ 1)
- En för en höjd av 3m staket (typ 2)

Type 1 (to have up to 2 meters of fence) : 

Type 2  (for fence up to 3 meters): 




