Sådan arbejder du med Cobra Expo

Modulsystemet
Cobra Expo fra System Standex er et gennemtænkt udstillingssystem, der er enkelt at designe og let at arbejde
med. Sargenes længder er tilpasset et modulmål på 984 mm fra center til center på søjlerne. Sarge fås i 50 og
150 mm højde. I diagrammet er afkortningsmål og modulmål for sarge i standardlængder anført. Derudover kan
sarge afkortes i individuelle mål.

5 moduler
Modulmål: 4920 mm - Afkortningsmål: 4866 mm

3 moduler
Modulmål: 2952 mm - Afkortningsmål: 2898 mm
2 moduler
Modulmål: 1968 mm - Afkortningsmål: 1914 mm
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1/1 modul
Modulmål: 984 mm - Afkortningsmål: 930 mm
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4 moduler
Modulmål: 3936 mm - Afkortningsmål: 3882 mm
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3/4 modul
Modulmål: 738 mm - Afkortningsmål: 684 mm
1/2 modul
Modulmål: 492 mm - Afkortningsmål: 438 mm
1/4 modul
Modulmål: 246 mm - Afkortningsmål: 192 mm
3
50
al* m
): 1
on m
en
iag 92
bu
r d 13 l
ve ål: må på
e o lm gs dig
Bu odu tnin ven
M fkor t ud
A ål
(m
m
m

1/2 bue*
Modulmål: 984 mm
Afkortningsmål
(målt udvendig på buen):
1517 mm

1/4 bue*
Modulmål: 696 mm
Afkortningsmål
(målt udvendig på buen): 732 mm

* Buer fås kun i 50 mm sarg.

Skæremål til plader

I skemaet kan du se de færdige plademål for
de mest anvendte kombinationer af sarge
og søjler. Pladerne skal skæres med en
nøjagtighed på ± 2 mm.

Eksempler på plademål i mm, bredde x højde.
Søjlelængde

Sarghøjde

Incl. stille skrue

Sarglængde
1/4 modul

1/2 modul

3/4 modul

1/1 modul

2 moduler

3 mo

2500 mm

2 x 50 mm
50 + 150 mm

214 x 2374
214 x 2274

460 x 2374
460 x 2274

706 x 2374
706 x 2274

952 x 2374
952 x 2274

2450 mm

2 x 50 mm
50 + 150 mm

214 x 2324
214 x 2224

460 x 2324
460 x 2224

706 x 2324
706 x 2224

952 x 2324
952 x 2224

1000 mm

2 x 50 mm

214 x 874

460 x 874

706 x 874

952 x 874

700 mm

2 x 50 mm

214 x 574

460 x 574

706 x 574

952 x 574

1936 x 574

2920 x

500 mm

2 x 50 mm

214 x 374

460 x 374

706 x 374

952 x 374

1936 x 374

2920 x

2 x 50 mm

214 x 214

460 x 214

706 x 214

952 x 214

1936 x 214

2920 x

Skiltefriser
300 mm

Færdige søjler med stilleskrue
I diagrammet er afkortningsmål og totallængder for færdigmonterende
søjler i standardlængder anført. Derudover kan søjlerne afkortes i individuelle mål.

Totallængde: 500 mm
Afkortningsmål: 460 mm

Totallængde: 700 mm
Afkortningsmål: 660 mm

Totallængde: 1000 mm
Afkortningsmål: 960 mm

Totallængde: 2500 mm
Afkortningsmål: 2460 mm

Totallængde: 2450 mm
Afkortningsmål: 2410 mm

Runde søjler med
8-6-4 spor
Søjlerne leveres med 8, 6 eller 4
spor. Det giver mulighed for at
designe standene med mange
forskellige vinkler. Hovedmålene
på søjlerne er altid de samme.
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40

Afkortning og montering af samleled på sarge
Afkortningen foretages bedst med en afkortersav,
men arbejdet kan udføres med en almindelig
nedstryger. Det er vigtigt, at hullerne til samleled
bores præcist efter de anførte mål.
22

Efter afkortning skal sargene
monteres med tilslutningsstykker i nylon og samleled.
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Tilslutningsstykke
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Modullinie
Afkortningsmålet for speciallængder beregnes 54 mm kortere end
afstanden mellemmodullinierne
(27 mm i hver side).

Borelære
Det er lettest at placere
hullerne til samleled præcist,
når der bruges en borelære
fra System Standex.
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Skrue for
samleled

1/2 diagonal

1/1 diagonal

Bue over
diagonal

1/2 bue

1/4 bue

664 x 2374
664 x 2274

1360 x 2374
1360 x 2274

1515 x 2374
1515 x 2274

1528 x 2374
1528 x 2274

744 x 2374
744 x 2274

664 x 2324
664 x 2224

1360 x 2324
1360 x 2224

1515 x 2324
1515 x 2224

1528 x 2324
1528 x 2224

744 x 2324
744 x 2224

664 x 874

1360 x 874

1515 x 874

1528 x 874

744 x 874

574

3904 x 574

4888 x 574

664 x 574

1360 x 574

1515 x 574

1528 x 574

744 x 574

374

3904 x 374

4888 x 374

664 x 374

1360 x 374

1515 x 374

1528 x 374

744 x 374

214

3904 x 214

4888 x 214

664 x 214

1360 x 214

1515 x 214

1528 x 214

744 x 214

Se det samlede produktprogram med produktnumre i katalogbrochuren for Cobra Expo.

Tips om montering
1

4

1. Læg søjler og bundsarge ud på
gulvet, hvor standen skal bygges.

3
5. Underkant af bundsarg justeres efter
overkant af søjlens bundprop.
6. Byg hele grundstellet op på denne
måde.
7. Diagonaler, hyldebærere og andet
tilbehør kan lettest monteres, inden
pladerne monteres.

2. Start opbygningen med søjler og
bundsarge i et hjørne af standen.

1
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10. Friser monteres lettest ved at montere
topsargen først. Derefter monteres bundsargen midlertidigt lidt for lavt.
Pladen lægges i bundsargen, hvorefter
plade og bundsarg skubbes op mod
topsargen, og skruerne spændes.
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8. Monter pladerne. Løft pladen 60-70 cm
og støt den på låret imedens den lægges
ind i sporet på søjlen mod den tidligere
monterede plade. Grib med hånden om
den frie søjle og lad pladen fange søjlens
spor. Lad pladen glide ned til bundsargen.
9. Monter topsargene efterhånden som
pladerne monteres.

4. For hver 4. modul monteres midlertidigt
en sarg på tværs til at støtte under
opbygningen.
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11. Ved større åbne stande foretages
afstivning med diagonalsarg og tværafstivning til lange friser.
12. Afslut med at justere søjlernes stilleskruer efter eventuelle ujævnheder på
gulvet.

Nedtagning
Udstillingsstanden nedtages i omvendt
orden. Start med at fjerne topsargene.
Løft pladerne mindst 50 cm, inden de
trækkes ud af søjlernes spor – derved
undgås, at pladerne beskadiges.
God arbejdslyst.
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3. Skruerne til sargenes samleled
vendes mod bagsiden af standvæggen.
Sargene skal holdes tæt til søjlen inden
samleledenes skruer spændes – for at
sikre at samleledene fanger i søjlernes
spor. Spænd ikke samleledenes skruer
for hårdt.

