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Längd
i mm

Placera paviljongen på ett solig plats där
den också skyddas så bra som möjligt
mot vinden. Genom kraftig vind, stäng alla
fönster och dörrar. Vid kraftigt snöfall,
ta bort snö från taket på paviljongen.

Den lätt och enkelt att sätta ihop paviljongen på det standardiserade sockeln.Sockeln är 15 cm
hög. Det ger extra markfrigång i paviljongen. Vänta med att gjuta fast sockeln tills du har monterat ihop paviljongen. Istället. Palla upp den, så att du har möjlighet att göra små justeringar.
Det är viktigt att paviljongen står vågrätt och att vinklarna är överensstämmer innan den gjuts
fast.
Om du inte är klar med paviljongen första dagen, är det viktigt att stabilisera den om det skulle
vara blåsigt.
Gjut en solid grund som bilden visar. Gräv hål ner till frostfritt djup och gjut fast vinkelbenen.
Det går också bra att gräva ner papprör och gjuter fast vinkelbenen. Kontrollera att allt är
vågrätt och i vinkel.
Det är viktigt att sockeln är 100% vågrätt och vinklarna i de 6 hörnen är 120 grader.
Mät 3 hörn diagonalt från hörn till hörn. När alla 3 måtten är desamma har du 120 grader i 6
hörn.

Sockeln visas från ovansidan och de 6 fästpunkterna som gjuts fast.
I vågrätt och rätt vinkel. Det är viktigt att måtten stämmer.

Placera gjutformarna vid respektive hörn och
rita en radie med lite marginal, för att markera
var hålen skall grävas.

Bygger ni en egen sockel som gjuts fast eller byggs i trä, är det
viktigt att måtten är de samma som i ritningen.

Placera gjutformarna vid respektive hörn och
rita en radie med lite marginal, för att markera
var hålen skall grävas.

Använd Ø 9,3 plastbricka
när sockeln är målad.

Fixera växthuset till sockeln med blecken (1d).
Använd ø 9.3 plastbrickan. Om växthuset är
målat. Anslut 1d i den 4 hörnen.
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För montering av växthuset måste man vara
minst 2 personer.

För montering av växthuseet används stålbultar och muttrar.
Är växthuset målat används också
plastbrickorna ø 9,3 för att skydda
färgen på profilerna.

Börja med att samla sidorna nr 2, 4 och 6 (se figur. nedan) profiler som används för detta
framgår av till höger. Innan du börjar måste bestämma om du vill ha det dubbla
skjutdörrar och 3 fönster belägna. Vi rekommenderar att placera dörrar och fönster som
beskrivs här.

I de 2 sektioner utan fönster och dörrar SIDA 2 och 6 ingår följande per avsnitt.
1 st tröskelprofil nr 150
1 st topprofil nr 153-1
2 st hörnprofil nr 89-L (båda profilerna ingår i de stöttande profilerna)
2 st mellanprofil nr 88-L
1 st nr 164
2 st nr 90a
I sektionen till dörren SIDA 1, ingår följande per avsnitt.
1 st bottenprofil nr 15q-L
1 st topprofil nr 155-L
2 st hörnprofil nr 89-L
2 st dörramsprofiler, nr 781-L och 782-L
I de 3 sektioner med fönster, sida 3, 4, 5 följande per avsnitt.
1 st bottenprofil nr 150
1 st topprofil nr 154-1
2 st hörnprofil nr 89-L
2 st mellanprofil nr 88-L
1 st profil nr 164-L
2 st. profil nr 90a
1 st profil för fönster 26
1 st låsbeslag fönster nr 29

På nästa sida illustreras montering av sidosektionerna i tur och
ordning.

Längd
i mm
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Börja med att montera sidor 2-4 och 6 på marken. Sedan monteras 3 sidor av sockeln (skall vara
styva). Börja nu att bygga SIDA 3 direkt på sockeln och sedan SIDAN 5.
SIDA 1 byggs sedan direkt på sockeln, vänta med att montera topprofilen nr 155-L.

Kom ihåg att dra i stålbultar i de bifogade profilerna.
- stötta nr 164-L och 90a
- profil för fönster 26
- låsbeslag 29
Om standardsockeln används för paviljongen måste
ca 2 cm skäras av stöttan 90 A (se det skuggade).
Gör plats för att ansluta sockeln 1d. Detta görs
enkelt med en avbitare eller tång.

Till samtliga paviljonger användes
stålbultar och muttrar.
Är paviljongen målad används också
plastbrickorna ø 9,3 för att skydda
färgen vid åtdragning
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Vid montering skall takhättan användas, samt profilerna 93-1, 156-1 och 158-1.
Börja med att montera takkonstruktionen som illustreras nedan. Fäst 2 stycken profiler 156-1
på taghättan nr 93-1, var och en med 2 st. stålbultar och sedan lyft upp den på paviljongen.
Fäst profil 156-1 över profil 153-1 med nr 1. stål bultar i (1:a hörn) och med 2 st stålbultar i motsatt (4:e hörnet). Kom ihåg att sätta dit ytterligare 2 stålstift i varje profil punkt 156,1 för senare användning.
Sätt 2 trästöttor från marken upp till takhättan, en på varje sida så att den inte kantrar.

Längd
i mm

Följ de angivna och uppsatta måtten.
Måtten är de angivna parallellt med
takhattens lutning.

Kom ihåg 1 extra stålbult på
vänster sida av profilen.

Kom ihåg 2 extra
stålbultar per profil.
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Längd
i mm

Montera nu iohop takkonstruktionen från 1:a hjörnet till 6:e hjörnet. Det finns sammanlagt 12 st polykarbonalplattor. 6 st. höger och 6 st vänster. Ta bort skyddsfilmen på båda sidorna innan de monteras. Observera
filmen med text är den sida polykarbonatskivan har skydd mot solljus. Denna sida är behandlad med UVskydd. När du har tagit bort skyddsfilmen kan inte se vilken sida som är UV behandlad. Det är en bra idé att
märka rätt sida med en liten svart markering i respektive hörn.
Polykarbonatskivorna blåses rena med tryckluft. Sätt dit den bifogade alutapen på skivornas diagonala sida.
Det är viktigt att skivorna är rena för maximalt fäste. Tapen stänger luftkanalema så att fukt och insekter inte
kommer in i luftkanalerna.
Sätt dit de svarta plastlistorna med förteckningar nr 161-161-6L och 6R. Dessa sätts på undersidan av plattorna. För att underlätta dit sättning av plastlisterna kan en blandning av diskmedel och vatten på skivorna
underlätta plastlisten att glida på. Det är viktigt att plastlisterna har samma avstånd från båda ändar och till
kanten av plattan.
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Längd
i mm

När skivan är på plats fästs aluprofilen 158-1 mot polykarbonatskivan, se ritningar för placering på takhättan nr 93-1 och vid den andra änden av profil
nr 153-1. Kom ihåg att lägga till en extra stålbult för senare användning.

Följ noga angivna mått. Måtten mäts parallellt med takhattens lutning. Även med den första profil nr 158-1
monteras, ansluts till hållare 22-a, som bilden visar. När fästet 22 är monterad, använder 2 stålbultar i takhättan till installation av profil nr 158-1, i den andra änden av profil nr 153-1, med 1 stålbult. Se illustration
nedan. Dessutom finns det en extra stålbultar i profil nr 158-1, för senare användning.

Kom ihåg 1 extra stålbult
för senare användning.
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i mm

Efter att den första är monterad och silikon dit satt längs båda profilerna 156-1 och 158-1, se detaljerad beskrivningen nedan.

Nu använder samma metod för andra takskivorna. Fäst plattorna i medurs. När du kommer ut på motsatt sida och måste installera takläggning Nr.6
avlägsnar 156-1 profil först och sedan kan du sätta in skivan och sedan lägga profilen igen. Fortsätt montering av takskivorna tills du behöver den
senaste 2 paneler i dörren.

Montering av översta takhättan
Börja med att fixera lång bult M8 x 165 till takhättan 94-1.
Bulten sätts in ovaninfrån av takhättan. Dra fast den med
muttern M8 från insidan, det är viktigt att den spänns bra.
Lägg lite silikon runt hatten när den är fastsatt.
Sätt nu fast takhättan ovanför den undre takhättan, 93-1.
Här måste du använda ett starkt snöre, min. 4 meter. Börja
med leda snöret genom takhättan 93-1 från insidan genom
ventilationshålen och låt den falla ner över taket och bind
fast den översta takhällan 94 -1 med snöret. Nu kan du stå
inne i paviljongen och dra takhättan upp till hålet. Skruva nu
fast takhättan med tvärbeslaget 22-a.
Avsluta monteringen och skruva fast med 2 st M8 mutter i
änden av M8 bulten. Spänn de 2 muttrarna hårt.
Muttrana skall sitta bredvid varandra.

Montering av ventilationsreglage för att kontrollera
takhättan.
Gör fast plastbeslaget med silikon eller en skruv/spik.

Längd
i mm
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För att montera de sista två skivorna till dörrpartiet är det nödvändigt att lätta på ramen av dörrpartiet. Detta görs på följande (se även ovan
teckning)
1. Börja med att lossa stålbulten på den cirkelmarkerade punkten.
2. Skjut nu ramar 2-3 cm. i hörn 1 och 6
3. Fäst nu tagprofil158-1 på takhättan. (kom ihåg 1 extra bult i profil)
4. Skjut nu de två sista takskivan på plats underifrån.
5. Sätt dit den övre profil155-1.
6. Taket sänks nu på plats igen och dra stålbultarna igen.
7. Kom ihåg att ge de sista 2 skivorna silikon

Fäst nu de 6 st avdelare nr 165. Detta görs inifrån i paviljongen.
På ritningen finns 1 av 6 takskivor från insidan, samma förfarande används för de resterande 5.

Längd
i mm

Till samtliga paviljonger användes
stålbultar och muttrar.
Är paviljongen målad används
också plastbrickorna ø 9,3 för att
skydda färgen vid åtdragning.
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Sätt in glaset samtidigt som dörren
monteras, fäst glaset med silikon som
medföljer.
När dörren är monterad, är det viktigt
silikonen får verka i minst 1dygn innan
den monteras på paviljongen.

Alla illustrationer är sett utanför paviljongen.

Längd
i mm
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Montering av dörr, följ bilderna i tur och ordning.

Bläck till snabblås monteras
efter att dörren är ansluten
till paviljongen.
Borra med en Ø3 mm borr.

Dörrhållaren monteras efter dörren att dörren
är på plats på paviljongen. Han-delen monterat på dörr hon-delen monteras på plJ
hörnprofil / nr 89-L.
Borra hål medl Ø3 mm borr.

Bläck till snabblås monteras
efter att dörren är ansluten till
paviljongen.
Borra med en Ø3 mm borr.

Alla illustrationer är sett utanför paviljongen.
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Alla illustrationer är sett utanför paviljongen.
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Längd
i mm

De 4 gångjärnen monteras i de förborrade hålen på Profil nr 782-L, som är den
lilla lilla distansbrickan nr 764 sänks ned
över gångjärnet, som bilden visar.
Innan dörrarna monterade fäst den
medföljande tätningslisten ca 5 meter.
Tätningslisten är självlimmande och fäst
runt dörrkarmar där dörrarna ligger an
mot dörrlisten när dörren är stängd.
Dörrarna är nu installerade i paviljongen.
Börja med den nedre dörren och sedan
den övre.
Sätt lite olja på gångjärnen och lås huset
1-2 gånger per år.
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Längd
i mm

Använd plastbrickor Ø 10,5 mellan
alla skruvar 34a om paviljongen är
lackerad.
Borra upp profilen 750-P och 751-P
(Ø 4) där skruven monteras, om paviljongen är lackerat.

Sätt silikon på profil nr 752-P
där säkerhetsglaset ligger an,
upp och ned till.
Låt fönstret ligga platt i ett dygn tills
silikonen härdat. Där efter monteras
fönstren i paviljongen.

Använd plastbricka Ø 10,5
till alla rostfria skruvar och
mutter, om paviljongen är
lackerad.
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i mm

Montera profil nr. 101 där fönster skall sitta. Profilerna monteras med skruv och mutter, 3 st på varje profil.
Skjut där efter in den översta profilen på fönstret nr. 750-P i profil nr.101.

Använd Ø 9,3 splastbricka
om paviljongen är lackerad.

Använd alltid skor och handskar när du arbetar med glas. Kanterna av glaset
kan vara vassa. Låt inte glaset vara utan tillsyn om det finns barn i närheten.
Det finns totalt 23 stycken. glas. dessa monteras med hjälp av slikon och plastlisterna
81-L-och 82-L och alu-klämma profiI781a-l.
Sätt på silikon på profiler där glaset skall vara. Rengör ytorna väl för bästa vidhäftning
innan av silikon påsätts. Ytorna måste vara torra innan silikonet sätt dit.

Placera glaset som illustrationen nedan. Det skall vara ett avstånd på 1-2 mm. Alltså
röret är inte vilar direkt på bundprofilet. Flytta avståndsklossar när silikonet slutat att
härda (2-3 dagar).
Sätt dit plastliterna 81-L och 82-L på plats. (se figur. 2) De 6 korta plastlisterna nr 82-L
används i fönster.
I sidosektionerna vid dörren används glas C. Fäst gummilisten (2 mm tjock) på de 2 lodrätta karmprofilerna 781 L, 782 L, där glaset skall ligga an. Detta skall göras innan glaset
monteras. Sätt dit 2 mm. Gummilisten och pressa dit klämprofilen 781-L. (se figur 1)
Till fönster använd glas D.

Använd plastbrickor Ø8
om paviljongen är målad.
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Längd
i mm

