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Modell 100.: 6,5 - 8,5 - 10,5 och 12,5 m2.

På 12,5 m2 modellen monteras sockelprofilerna
till långsidan, med hjälp av en skruvplattan.
Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Viktigt att vinkel kontrolleras genom
att ta 2 kryssmått från hörn till motsatta hörn. Måtten måste vara lika.
Det är viktigt att vara noggrann med
dessa mått.

Vid 12,5 m 2 modellen finns 2 extra vinkeljärn att fästas på vardera långsidan.
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Längd i
mm

Använd Ø 9,3 plastbrickorna
om ni har valt en lackerad
sockel.

plastskiva

Placera växthuset i ett soligt läge. Även skyddat från
vind. Vid stormvarning, stäng fönster och dörrar. Vid
kraftigt snöfall, röj taket från snö. Tips: Stötta gärna
taket inne i från mitten.
Växthuset är lätt och enkelt att montera.
Sockeln är 15 cm hög och ger extra höjd till
växthuset.
Gjut fast sockeln enligt bild. Gräv hålen till
frostfritt djup och gjut ner de medlevererade vinkeljärnen.
Använd Ø 9,3 plastbrickorna om
ni har valt en lackerad sockel.

På 12,5 m2 modellen monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av
en skruvplatta. Skruvplattan monteras
invändigt i sockelprofilen.

Om så önskas gjuts sockeln i betongrör.
Vinkeln kontrolleras genom att ta kryssmått
från hörn diagonalt till hörn så att måttten är lika.
Blir inte växthuset färdigmonterat första
dagen, säkerställ att det skyddas mot
vind.

Använd Ø 9,3 plastbrickorna om ni har valt en
lackerad sockel.

På 12,5 m2 modellen monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av
en skruvplatta. Skruvplattan monteras
invändigt i sockelprofilen.

Fixera växthuset till sockeln med blecken (1D)
Använd ø 9.3 plastbrickan.
Om växthuset är lackerat. Anslut 1D i
de 4 hörnen. Fördela resterande jämt över.
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För montering av växthuset bör man vara 2 personer.

För montering av växthuset
används de medlevererade
rostfria skruvar och muttrar.
Är växthuset lackerat används
plastbrickorna ø 9,3 för att skydda
lackeringen på profilerna.
Montering av gavelsektionen och
dubbeldörr.
OBS! Ritningen är sedd inifrån
växthuset.

Längd
i mm
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Längd
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För montering av växthuset
används de medlevererade
rostfria skruvar och muttrar.
Är växthuset lackerat används
plastbrickorna ø 9,3 för att skydda
färgen på profilerna.
Montering av gavelsektionen och dubbeldörr.
OBS! Ritningen är sedd inifrån växthuset.

Sida 5/19
Längd
i mm

För montering av växthuset används
de medlevereraderostfria skruvar och
muttrar.
Är växthuset lackerat används plastbrickorna ø 9,3 för att skydda färgen på
profilerna.
Montering av gavelsektionen och dubbeldörr. OBS! Ritningen är sett inne från
växthuset.

Vänta med att montera de två yttre lodräta 20H-profilerna på vardera sidosektionen. Dessa monteras senare
tillsammans med polykarbonatplattorna.

Kom ihåg att sätta i 2 st extra rostfria skruvar i 20H profilen, som skall användas till stabiliseraren nr. 711 som monteras senare.
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Längd
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Anslut nu sidosektioner med gavelsektioner. Montera det i den ordning som framgår av uppförstoringarna nedan. Vänta med att montera de 4 yttre takprofilerna
nr 704. Dessa monteras senare med takplattorna. Se ritning nr 4.
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Alla skisser är sedda inifrån växthuset.

För montering av växthuset används de medlevererade rostfria
skruvar och muttrar.
Är växthuset lackerat används plastbrickorna ø 9,3 för att skydda färgen
på profilerna.

Klämprofil sid/taksektioner:

Klämprofilerna gavelsektion:

Längd

Längd

Längd

Montera de svarta plastlisterna för att försluta luftkanalerna i polykarbonatskivorna.

Polykarbonatskivorna blåses rent med tryckluft för att
avlägsna skärspån i luftkanalerna. Dammsugare kan
också användas.

Polykarbonatskivorna är har ett UV-filter på ena sidan. Det är den blanka
sidan med tryckt text. Denna sida skall vara utåt.

Har du valt säkerhetsglas till gavel och sidosektioner, gå till sid. 10.

Montera polykarbonatskivorna och monteringslister sid 7-9.
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Polykarbonatskivor

Mått, mm

Monteringsföljden är beskrivet och illustrerat
på kommande sidor.

På ritningen av växthuset är det markerat
vilka skivor, plastlister och klämlister som
skall användas.
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Börja med att montera svarta plastlisterna 40-6 och 41-6 i ändarna
av polykarbonatskivorna. Det är viktigt att listerna har samma avstånd till skivornas kant i båda ändar. Listerna trycks eller skjuts på
från sidan i respektive toppen och botten av skivorna. Listerna försluter luftkanalerna så insekter inte kommer in. Använd medföljande
silikon spray för att underlätta dit sättandet av listerna. Spreja i båda
ändarna. (se figur. 1). Vrid/skjut på listerna på skivorna. Några lister
måste kortas/anpassas. Använd mattkniv.

De yttre aluminiumprofilerna 20H och takprofiler 704 kan nu färdigställas (se sidan 5 och 6).
Montera nu de återstående skivorna i sid och takkonstruktionen.
Kom ihåg att montera de 4 profilerna för fönster (profil 753 sidan
18). Fixera skivorna löpande med klämprofilerna. En person skall stå
på insidan av växthuset för att hålla emot när personen på utsidan
skruvar fast klämprofilerna från utsidan. (Figur 3)

Börja därefter med montering av skivorna på växthuset. Starta med
ytter plattorna i sid och taksektionerna. (Skivorna E6 och D100-6).
Fixera första polykarbonat skivan med monteringslisten längst ner.
För att underlätta monteringen, sätt skivan i aluminiumprofilens
nederkant. Böj skivan försiktigt och för in skivans överkant i den övre
aluminiumprofilen. Tryck till skivan så att den helt kommer på plats.
Om det behövs, använd en skruvmejsel för att töja ut plastlisten.
Ytterskivorna i sidosektionen D100-6 skjuts samtidigt in till hörnprofilen 2HG.
Samma metod används för ytterskivorna E& i taket.

Plastlisterna vrids på polykarbonatskivorna.

Sett inifrån växthuset.

Ta hjälp av en skruvmejsel och sammanför plastlisterna och aluminiumprofilerna.
Du kan använda samma metod högst upp.
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Använd plastbrickor ø 8 när växthuset är lackerat.

Längd
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a

a

on

rb
ka

oly

P

iv
tsk

l

rofi

p
läm

K

plastskiva

a

kiv

ts
na

o

arb

k
oly

P

Klämprofilerna skruvas fast ovanpå underprofilen. Det är viktigt
att man är 2 personer för detta. En skruvar fast klämprofilen,
den andra personen håller underprofilen inne från växthuset,
härmed uppnås bästa fixering av skivorna.

Montera nu polykarbonatskivorna i gavelsektionen utan dörrar. Här
används polykarbonatskivorna A100-6 och B100-6, och plastlisterna
40-6 i botten och 41-6 i toppen. Kapa en del av plastlisterna nr.41-6 som
ligger mot aluminiumblecken nr.16 och 17.

Börja med de yttre skivorna mot hörnprofilerna. (skivor A100-6
2st.) Koppla loss profilerna 5HG-3 och 5HG-4 (se sidan 4) innan du monterar skivorna. När skivorna är monterade, skjuts de samtidigt in i noten i
hörnprofil 2HG. Återmontera de första profilerna.
Montera de sista 2 skivorna i gavelsektionen B100-6.
Fixera skivorna löpande med klämprofilerna.

Montera nu polykarbonatskivorna i gavelsektionen med skjutdörrarna.
Här används polykarbonatskivorna A100-6 och plastlisterna 40-6 i botten
och 41-6 i toppen.
Kapa en del av plastlisterna 41-6 som ligger mot aluminiumblecken nr.17

Montera av den lodrätta profilen 5HG-1 (se sidan 3) innan du monterar skivorna, när skivorna monteras skjuts samtidigt in den i noten i i hörnprofilen
2HG.
Återmontera den första profilen igen. Lägg på en silikonsträng mellan skivan
och profil 5HG-1.
Kläm sedan fast klämlisten 48H-6 enligt figur 4.

t
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Påför silikon mellan skivan och aluminiumprofilen innan klämlisten monteras.

Montera de två sista trekantskivorna i toppen C6, Montera plastlisterna 43A6 och 44-6 till förslutning av luftkanaler. Lägg på silikon på skivorna innan de
sätts mot aluminiumprofilerna, skruva fast klämprofil 1-1 C.

s
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Klämprofiler sid- och taksektioner:

Längd

Klämprofiler gavelsektioner:

Längd

Montera de svarta plastlisterna för att försluta luftkanalerna
i polykarbonatskivorna samt gummilister för montering av
säkerhetsglaset.

Polykarbonatskivorna blåses rent med tryckluft för att avlägsna skärspån
i luftkanalerna. Dammsugare kan också användas.

Polykarbonatskivorna är har ett UV-filter på ena sidan. Det är den blanka sidan med
tryckt text. Den här sidan skall vara utåt.

Följ denna monteringsanvisning om du har polykarbonat i
taket och säkerhetsglas i sidorna:
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Arbetsgången är beskriven på följande sidor.

Mått i mm

På ritningen av växthuset är det markerat vilka skivor/
glas/plastlister och klämprofiler som skall användas.
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Börja med att montera svarta plastlisterna 40-6 i ändarna av polykarbonatskivorna E6 och I6. Det är viktigt att listerna har samma
avstånd till skivornas kant i båda ändar. Listerna trycks eller skjuts
på från sidan i respektive toppen och botten av skivorna. Listerna
försluter luftkanalerna så insekter inte kommer in. (se figur. 1). Vrid/
skjut på listerna på skivorna. Några lister måste kortas/anpassas.
Använd mattkniv.

Skivorna skjuts samtidigt in i noten av profilerna 11/11-1/12-1eller13-1.
Montera nu de yttre aluminiumprofilerna i takkonstruktionen; profil
704, se sid 6.

Montera nu de återstående skivorna takkonstruktionen. Kom ihåg
att montera de 4 profilerna för fönster (profil 753 sidan 18). Fixera
skivorna löpande med klämprofilerna. En person skall stå på insidan
av växthuset för att hålla emot när personen på utsidan skruvar fast
klämprofilerna från utsidan. (Figur 3)

Börja därefter med montering av skivorna på taket. Starta med ytter
plattorna mot gavelsektionen i taksektionerna. (Skivorna E6 ). Fixera
först polykarbonat skivan med monteringslisten längst ner. För att
underlätta monteringen, sätt skivan i aluminiumprofilens nedre kant.
Böj skivan försiktigt och för in skivans överkant i den övre aluminiumprofilen. Tryck till skivan så att den helt kommer på plats. Om
det behövs, använd en skruvmejsel för att vrida plastlisten ner i
aluminiumprofilen.
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Plastlistorna vrids på polykarbonatskivorna.

Sett inifrån växthuset.

Ta hjälp av en skruvmejsel och sammanför
plastlisterna och aluminiumprofilerna.
Du kan använda samma metod högst upp.
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Använd plastbrickor ø 8 när växthuset är lackerat.
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Klämprofilerna skruvas fast ovanpå underprofilen. Det är
viktigt att man är 2 personer för detta. En skruvar fast klämprofilen, den andra personen håller underprofilen inne från
växthuset, härmed uppnås bästa fixering av skivorna.
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Det är viktigt när säkerhetsglaset monteras att det inte vilar direkt
mot bottenprofilen.
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Lägg därför en distans (1-2 mm) innan du monterar glaset. Ta bort
distansen när glaset är fixerat.

G

Montera nu glaset i de två sid sektionerna. Här används glas E
och U-profil gummilist, samt klämprofil 20HC. Börja med de yttre
glasen mot hörnprofilen. Gummilisten monteras på den ena långsidan av glaset. Motsatta sidan av glaset, utan gummilisten, skjuts
in i not gången på hörnprofilen 2HG. På för eventuellt en sträng av
silikon in i noten på profilen 2HG.
Montera nu profil 2H, se sid 5.
De resterande tre glasskivorna monteras på samma sätt.
Montera nu de mellanliggande glasskivorna på långsidorna. Här skall man montera gummilister på båda
långsidorna av glaset.
Klämlistorna 20HC monteras löpande, så
glaset ej faller ur sitt läge.
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Montera nu glaset på gavelsektionen utan dörr. Här används glas
A, 1A, B och 1B samt U-profil gummilisten, H profil gummilisten
och klämprofilerna 5HG-4C, 5AHG-C och 5HG-3C.
Börja med de två yttre glasen och 1A mot hörnprofilerna.
Av montera profilerna 5HG-3 och 5HG-4. Se sid. 4. Detta kommer
att underlätta arbetsgången.
Starta med att sammanfoga de två glasskivorna. Använd H-profil
gummilisten. Gummilisten skall kapas 1 cm innanför glaskanten.
U-profil gummilisten, monteras på den längsta långsidan på glaset.
Se figur 6.
Sätt i glaset A och A1 tillsammans i växthuset. Den korta långsidan
utan gummilist, skjuts in mot not gången på hörnprofil 2 HG. På för
eventuellt en sträng silikon inne i noten på profil 2 HG, innan glaset
skjuts in.
Återmontera profil 5HG-3 och 5HG-4.
Montera nu de mellanliggande glasskivorna B och B1, montera på
gummilisterna H och U som tidigare. Dock skall U-profil gummilisten monteras på båda långsidorna.
Aluminium klämlisterna 5HG-4C, 5HG-3C och 5AHG-C skruvas på
löpande ej faller ur sitt läge.
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Montera nu glaset i gavelsektionen med skjutdörrar. Här används
glas A och 1A samt U-profil gummilisten, H-profil gummilisten samt
klämprofilen 48H-6.
Här monteras de två yttre glasen A och 1A ut mot hörnprofilerna. Av
montera profilerna 5HG-1. Detta underlättar arbetsgången.
Starta med att sammanfoga de två glasskivorna. Använd H-profil
gummilisten. Gummilisten skall kapas 1 cm innanför glaskanten. Uprofil gummilisten, monteras på den längsta långsidan på glaset. Se
figur 4.
Sätt i glaset A och A1 tillsammans i växthuset. Den korta långsidan
utan gummilist, skjuts in mot not gången på hörnprofil 2 HG. På för
eventuellt en sträng silikon inne i noten på profil 2 HG, innan glaset
skjuts in.
Återmontera profil 5HG-1.
Där efter kläms plastlist 48H-6 på plats, som visas figur 7.

Lägg en silikonsträng mellan glas
och aluminiumprofil innan klämlisten
monteras.

Montera nu de två trekantsglasen ovan dörr. U-profil gummilist monteras på samtliga kanter av glaset.
Där gummilisten ligger mot skruvarna, kapas/skärs gummilisten.
Lägg silikon på långsidan av gummilisten som ligger an mot aluminiumprofilen.
Avsluta med att skruva dit klämlist 1-1C.
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Tätningslist
Tätningslist
Se till att montera polykarbonatskivorna (H1006 eller glas C) i dörren samtidigt som dörren
monteras. Lägg en sträng silikon i notgången på
tvärprofilerna, varefter skivorna/glaset monteras.

Spraya vid behov. skruvarna med den medföljande glidmedel, detta gör dem lättare att skruva
i. Är växthuset lackerat, måste de befintliga
hålen i dörrens tvärprofiler för borras där skruv
34A skall monteras. 4 mm borr användes.

plastskiva
Det är vikigt att den lilla och stora brickan monteras korrekt som illustreras i bild.
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Skjut glidskenorna 2F in i dörren, ( profil 2D ) där efter förs dörren in mot gaveln,
som illustreras på ritningen. Aluminium profil 5HG-1 i gaveln, skall sitta mellan
dörrprofilerna 2CHG när man monterar den.
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Längd
i mm
Modell / 6,5 m2. har 2 fönster
Modell / 8,5 m2, har 2 fönster
ModeIl 10, 5M2 har 4 fönster
Modell 12,5 m2 har 4 fönster

Är växthuset lackerat används plastbrickorna ø 10,5 för att skydda färgen på
profilerna.
Förborra i profil 750 och 751 om växthuset
är lackerat. Använd 4 mm borr.

På för silikon på skivan som ligger mot profil nr 752.
Belasta polykarbonatskivorna med ett jämt
tryck under ett dygn eller till silikonen har härdat. Därefter monteras fönstren i växthuset.
Använd plast brickor ø 10,5
mellan alla skruvar och
muttrar om
växthuset är lackerat.
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Vänta med att montera fönster tills du har fäst polykarbonatskivorna i växthuset.
När du monterar fönster i växthuset, skjuts topp
profilen i fönstret in i endan av nockprofilen.
Spreja lite glidmedel i spåret i nockprofilen först.

Nr. 29 används som ett låsbeslag.
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Montering av takrännor och avrinningsplatta.
Takrännor 35/36/37 och 38 limmas på takränneändarna med silikon.
Avrinningsplattan 789 limmas på takprofiländarna med silikon.

Gavelsektion utan dörr

Gavelsektion med dörr

Avrinningsplatta 789 limmas på takprofiländarna med silikon.

