
 
MILLINE ON PARAS AIAPOSTIDE VAHE?
 

Postide vahe võiks umbes 2,5 - 3 meetrit. Mida jämedam rõhtlati ristlõige, seda pikem võib vahe
olla. Üle 3 meetrist vahet siiski ei soovitaks. Kui kasutada on peenem puitmaterjal, nt rõhtlatid
tollisest lauast, on tugevdamisel võimaluseks ka kahe posti vahele ühe vertikaalse lipi lisamine nt
sissepoole aeda, see annab aiale jäikust juurde.

 
MILLIST RISTLÕIGET KASUTADA?
 

Aiavõrgu kasutamisel piisab reeglina postidest ristlõikega 60 x 40 x 1,5 , s.t. 1,5 mm.
seinapaksusega postidest. Puitaiale kõrgusega kuni 1,5 meetrit piisab tavajuhtudel 2 mm seinaga
postist, nt 60 x 60 x 2. Kui puitaia kõrgus läheneb kahele meetrile, oleks soovitav siiski kas 60 x
60 x 3 või 80 x 80 x 2 ristlõige. Tiibvärava postideks võiks valida 100x 100 x 3 ristlõike. Plaane
tehes võiks mõelda ka sellele, et posti valimine on aia kattematerjali määramisest strateegilisem
otsus. S.t. täna aiavõrku paigaldades ei ole välistatud, et näiteks 10a. pärast oleks meelepärasem
hoopis puitaed. Siis võiks juba ette mõeldes panna maha veidi toekamad postid, mis kannaksid ka
puitaia välja.

 
KUI SÜGAVALE POSTID PAIGALDADA?
 

Meie paigalduskogemus ütleb, et piisav on ca 70 cm sügavuselt postid betooni valada. Niiviisi
paigaldatud aiad on jäänud sirgeks ja stabiilseks. Post mängib maa külmudes kaasa ja selle asetust
on vajadusel võimalik korrigeerida.

 
KAS ON VAJA KASUTADA POSTIKÕRVASID?
 

1 kõige kindlam variant - kohe enne tsinkimist kõrvad postidekülge keevitada (vertikaal lippaed),
kuid saab ka teisiti: näiteks: tänu isepuurivate metallikruvide kasutamisele ei ole tänapäeval
ilmtingimata vaja enam postidele kõrvasid keevitada. Paigaldus käib nii, et rõhtlatid postide
vahele kinnitatakse põhimõttel - ühele postile vaid üks lattide jätkukoht, teine latt jookseb ühes
tükis üle. Lati ots lastakse kinni kahe kruviga, seega on jätkukohas kahe otsa peale kokku neli
kruvi. kui postid kohale toimetame, saame antud sõlme Teile soovi korral demotükil ka ette
näidata. Midagi keerulist selles paigaldusviisis ei ole.
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