
Välkomnande trädgårdsportal



Det här behöver du:

• Finja Lättklinkerbalk längd 1495 mm, 1 st.

• Finja Lättklinkerbalk längd 2395 mm, 2 st.

• Armeringsjärn Ø 10 mm, längd 400 mm, 2 st.

• Finja Gjuta Enkelt, 10 säckar à 25 kg 

• Finja Cementbruk A, 3 säckar à 25 kg

Verktyg 

Betongblandare, hink, spade, borrmaskin med betongborr Ø12 mm längd 600 mm, murslev, vattenpass och hammare.

En portal kan vara en av de vackraste detaljerna i trädgården. Användningsområdena är många – en välkomnande entré 

till trädgården, en spännande inramning för brevlådan eller en grönskande dekoration i sig själv. En portal av lättklinker är 

 stabil, väderbeständig och rostfri. Finja guidar dig till hur du enkelt kan montera en inbjudande trädgårdsportal med bara 

några få beståndsdelar. 

Välkomnande trädgårdsportal

Vad inspirerar dig? 

Komplettera portalen med klängväxter 

och väldoftande klätterblommor. Lägg en 

sedummatta på ovansidan och installera 

mysig belysning. Möjligheterna är många!

Ta gärna en bild och mejla Finja,  

info@finja.se, för att få ditt verk  

publicerat på hemsidan.

Tips! Lättklinkerbalkarna har ett rustikt utseende och kan lämnas obehandlade men för en slätare och mer slitstark yta rekommenderas slamning och putsning.
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Förbered grunden
Gräv två hål som är 400 x 400 mm och minst 500 mm djupa. 

Borra i balkarna
Borra 450 mm djupa hål för armeringsjärnen med 12 mm borr. Borra 

genom den övre, liggande balken och vidare ner i mitten på de stående 

balkarnas kortsida. Detta går att göra, utan att mäta, när balkarna ligger i 

rätt position mot varandra på ett plant underlag.

Montera portalen
Placera de båda stående balkarna i markhålen och stötta med träreglar. 

Kontrollera med vattenpass att de står rakt. Kontrollera även att de står 

på samma höjd genom att lägga en regel över dem. Justera tills de står 

exakt rätt och fixera med stöttorna.

Blanda Cementbruk A enligt anvisningarna på förpackningen och lägg 

ett 15 mm tjockt lager på toppen av de stående balkarna. Lägg sedan 

upp den övre balken och slå ner armeringsjärnen i de förborrade hålen. 

Armeringsjärnen ska gå ner helt och ytterligare 15 till 20 mm i balken. 

Fyll hålen och jämna av med Cementbruk A. 

Gjut fast pelarna
Blanda Gjuta Enkelt enligt anvisningarna på förpackningen. Fyll upp 

markhålen och jämna till med mursleven. Ta bort stöttorna när betongen 

har härdat. 

Färdigställ portalen
Blanda Cementbruk A enligt anvisningarna på förpackningen och slamma 

ett tunt lager med kalkkvasten. Portalen blir extra fin om den även putsas 

med ett 10 mm tjockt lager Cementbruk A. Råd och instruktioner om 

putsning hittar du i broschyren Hjälp vid putsning på www.finja.se

De stående balkarna förankras ordentligt i marken. 

Armeringsjärnet hjälper till att stabilisera portalen. Hålen muras 

igen så att armeringsjärnet inte riskerar att rosta.

1110 mm

1490 mm

Denna broschyr har som syfte att inspirera och visa exempel på hur olika arbeten kan utföras. 

Finja ansvarar inte för konstruktionslösningar då omgivningen, underlagets beskaffenhet och 

kvalitet spelar viktig roll. För aktuell information se alltid www.finja.se. 
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