
                                           Muntatge de la Tarima

Els passos que hem de seguir per muntar la tarima són: 

1.Conèixer totes les peces i eines que emprarem. Fem doncs una 
repassada.

Potes de 80 cm.
d’alçada

Peça d’unió sujecció de
2 potes

sujecció de
4 potes

Ganxo
extractorCargol

Esglaó
d’escala

Esglaó
telescòpic

Pom M-10 
(per Barana

d'escala

Cargol

Guants
És important: 

Apretar bé els cargols, donant-li un cop final amb 
la massa, però sense forçar molt per no trencar 
les colometes.
Tenir la tarima totalment anivellada, sense que 
cap planxa sobresorti, doncs pot provocar 
caigudes.  
Cas de participar infants en la activitat on hi ha 
la tarima eviteu sempre que juguin  sota 
d’aquesta.

Massa de
goma

 



2. Decidir el disseny de posició de les planxes i comprovar totes les
peces necessàries pel disseny. A la següent taula podeu veure quines és la
relació de peces segons el nombre de planxes i el disseny que munteu.

Nº de
plafo

ns

Gràfica de
muntatge

Mesures Infraestructura

Mides m2 Potes
Peça
unió

Brida
2

potes

Brida 4
potes

1 Figura 1 1 x 2 m 2 m2 4 -- -- --

2 Figura 2 2 x 2 m 4 m2 8 2 2 --

3 Figura 3
3 x 2 m /
 2 x 3 m

6 m2 12 4 4 --

4 Figura 4
4 x 2 m / 
2 x 4 m

8 m2 16 4 4 1

5 Figura 5
5 x 2 m / 
2 x 5 m

10 m2 20 8 8 --

6 Figura 6
6 x 2 m / 
2 x 6 m

12 m2 24 6 6 2

8 Figura 7 4x4m 16 m2 32 8 8 3

10 Figura 8 4x5 20m2 40 10 10 4

12 Figura 9 4x6 24m2 48 12 12 5

Consulta a la següent pàgina els gràfics de muntatge de la tarima segons les
planxes que us emporteu.





3. Muntar les 4 potes a cadascuna de les planxes que feu servir. Primer
assegureu-vos d’obrir bé la “colometa”  i introduïu  la pota una mica
inclinada per a que quedi ben calçada. Apreteu bé els
cargols per a que quedi ben collada i no pugui sortint-se.
Feu que la “colometa”  quedi mirant cap endins de la
planxa.

4. Junteu les planxes fent que quedin ben anivellades
i introduïu  per cadascun dels dos laterals una

peces d’unió. Però sense introduir-la molt
perquè sinó després no les podreu treure. Ara
ja teniu una tarima de 2 x 2 m. A partir d’aquí
les següents planxes s’han de muntar unint-
les primer a aquest quadrat.  

5. La resta de dissenys es fan igual que els dos passos anteriors. Vigilant
sempre de deixar una peca d’unió entre la connexió de dues  planxes
(sempre a l'extrem de fora per facilitar el desmuntage). 

6. Un cop tinguem muntada la tarima ens falta la col·lació de les brides de
sujecció de les potes.

 En la unió de dues potes posarem les brides
de sujecció de dos. Simplement girant la peça
plana 90  introduïm  la peca entre les dues
potes, deixant la “colometa”  sota la tarima i
després només caldrà tornar-la a
la seva posició inicial i apretar-la.
Les brides de sujecció les podem posar a una
alçada mitjana tirant a alta de la pota. 



 En la unió de quatres potes posarem les
brides de sujecció de quatre. Primerament hem
de desmuntar un dels laterals de la peca.
Després introduïm en vertical la peca entre les
quatre potes i girem 90  i apretem el cargol.
Després només ens caldrà posar l’altra peça que havíem tret
inicialment.

8. Per desmuntar la tarima, primer de tot treure'm les brides de 
sujecció (tant les de 4 potes com les de 2 potes).
Després agafarem el Ganxo extractor i treure'm les
peces d'unió que estan als extrems de entre cada dues
planxes.

9. Un cop tretes totes les peces d'unió, voltarem les planxes i li treure'm les
potes.

El Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona en cap cas 
es fa responsable dels danys que el muntatge de la tarima pugui causar. Així 
com tampoc de la seva utilització.

Tots els desperfectes que se'n deriven durant l'ús del
material seran responsabilitat de l'entitat
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