
Manual växthus model ROYALE 9,8 - 12, 1 - 14,5 - 16,8 m2. (serie aoo)

På model 16,8 m2 samlas profilerna på båda långsidor 
m.h.a. aluplattan, den monteras invändigt i profilen.

Inre diagonala mått:

Gjut fast tvärbeslagen. Gräv ned till 
frostfritt djup och gjut fast med cement.

Det är viktigt att grunden är 100% vågrätt 
och att vinklarna stämmer. Kontrollera 
diagonalerna för att försäkra dig om att 
vinklarna är korrekta.

.;., 

model 9,8 4271 mm. 
model 12,1 4829 mm. 
model 14,5 5433 mm. 
model 16,8 6069 mm. 

Använd handskar när du arbetar med glas eller polykarbonaten 
för att undvika skärsår.

Montera växthuset när det är lugnt och stilla väder.

Skruvar och muttrar kan behövas efterspännas någon gång 
per säsong om de har börjat lossna.

Ta bort snö som blir liggande på taket under vintermånaderna. 

Skruva loss cylindern från eventuella automatiska 
fönsteröppnare under vintermånaderna för längre hållbarhet. 

Rengör växthuset med t.ex. såpa efter varje odlingssäsong.

Kontrollera noggrant att det är lika långt 
mellan båda diagonalerna

På modellerne 9,8 - 12, 1 og 14,5 m2. är det 
8 tvärbeslag för fastgjutning . 
På model 16,8 m2. är det 10 tvärbeslag. 



Antal 

Antal 

Antal 

1 

2n 

3 

side 2/29 

Model 12,1m2 2 830-12 

Model 14,5m2 2 830-14

2 830-16
Model 16,8m2 

2 830-16A

80201 

80201 

3878 X 97 X 55 

4226 X 97 X 55 

2687 X 97 X 55 

2687 X 97 X 55 

Antal Antal Antal Antal 
Model Model Model Model 
9,8 m2 12,1m2 14,5m2 16,8m2 

4 2 2 2 

På modellerna 9,8 - 12, 1 og 14,5 m2. är 
det 8 tvärbeslag för fastgjutning . 
På model 16,8 m2. är det 10 tvärbeslag. 

På model 16,8 m2 samlas profilerna på båda långsidor 
m.h.a. aluplattan, den monteras invändigt mot profilen.

Längd
Nummer 

imm. 

� 2p M6 

@ 95 017/6 

' 2n M6x 12 

[] 830 3130 X 97 X 55 



Nummer 
Längd
imm. 

Nummer 
Längd

imm. 

1 
side 3/29 

0 
831-A

1767 X 78 X 78 
831-B

@ 2p M6 

q 09,3/6,0 

Använd plastringarna om växthuset är målat. 
Och där det inte används metal-skive nr. 95 

� 2n M6x 12 

831-A 

831-B
831-B

831-A 

831-A

831-B



side 4/29 
Längd

Antal Nummer Nummer 
imm. 

� 2 838 3012 X 80 X 51 � 2p M6 

q 09,3/6,0 

�

Använd plastringarna om växthuset är målat. 
Och där det inte används metal-skive nr. 95 

4 801 125 X 117 X 2 
�. 

2n M6x 12 

4 80221 1924 X 18 X 3 

Om du önskar dörrarna placerade på den ena gaveln för du in bultar nr  2n i profil nr. 838 bara dörrgaveln). 

1. Är det skjutdörr, för in sammanlagt  7 bultar. 

2. Är det stalldörr för in sammanlagt 2 bultar. 



side 5/29 
Antal 

1 

iSätt i 2 extra bultar 
om du ska ha stalldörr
på sidan. 

Mode l 9,8m2 

Model 12,1m2 

Model 14,5m2 

Model 16,8m2 

Model 16,8m2 

9,8 m2 
12,1 m2 

837-14 14,5 m2

837-16 
837-16A 

16•8 m2 

På model 16,8 m2 samlas profilerna på 
bådalångsidor med aluplattan. Den monteras under 
takrännan. Samtidigt förs plastprofilen  881, 
som sitter invändigt i takrännan. Använd
 silicone för att täta takrännan. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

Nummer 

837 

837-12 

� 
837-14

837-16

837-16A

= 80221 

= 
880 

Längd
imm. Nummer 

Längd
imm. 

3180 x  115x98 

3928 X 115 X 98 

4676 X 115 X 98 

� 2p M6 

q 09,3/6,0 

Använd plastringarna om växthuset är 
målat. Och där det inte används metal-
skive nr. 95 

2712 x115x98 � 2n M6 x 12 
2712 X 115X 98 

@ 95 017/6 
1924 X 18 X 3 

240 x26 x4 



Innan du fortsätter att montera växthuset ska du bestämma var du vill ha en ev. extra dörr.

Dörrarna kan placeras på gaveln eller långsidan. Se placeringsmöjligheter för modellerna

 9,8 - 12, 1 - 14,5 och 16,8 m2. 

9,8 m2 12, 1 m2 

14,5 m2 16,8 m2 

side 6/29 



Här förbereder vi växthuset för montering av dörr på gaveln. Vi visar här montering av den lodrätta profilen  nr. 832
side 7/29 

Antal Nummer 
Längd 

imm. 

JUL 832 1767 X 35 x2Q 

Börja med att montera de 4 lodräta profilerna på

långsidorna nr. 832, som är närmast de 4 hörnstolparna

(punkt 1 och 2) det vågräta mittavståndet mellan

hörnstolparna och profil nr. 832, skall vara  748 mm. mätt

från bult till bult. 

1 
KOM IHÅG Det ska sättas i 4
bultar nr  2n till varje profil 
hver profil. 1 i var ände 

för senare användning.

i � 2n, HUSK 4 stk. 

832 

3 

4 

Nummer Längd 
imm. 

� 2p M6 

q 

Använd plastringarna om växthuset är målat. 
Och där det inte används metal-skive nr. 95 09,3/6,0 

� 2n M6 X 12 

@ 95 017/6 

Sätt nu på de resterande lodräta profilerna nr.832 på långsidan_

Måtten är desamma som vid punkt  1 och 2.  mittavståndet

mellan hörnstolparna och profil nr. 832, skall vara  748 mm. mätt

från bult till bult. 

Kom ihåg extra bultar.

Härefter monteras de sista profilerna nr. 832 i gavelsektionerna.

Även här är måtten desamma som vid punkt 1 och 2.

mittavståndet mellan hörnstolparna och profil nr. 832, skall vara

748 mm. mätt från bult till bult.

Dock används bara 2 bultar nr. 2n för fastgörelse i topp och

botten Här behöver man alltså inte föra in extra bultar i profilerna.

mittavståndet mellan hörnstolparna 
och profil nr. 832, skall vara  748 mm. 
mätt från bult till bult. 



� 

� 

1 

Kom ihåg. Monteras 
dörrarna på långsidan 
av växthuset sätts 2 
extra bultar i för 
senare användning. 
Detta görs också på 
motstående karm-
profil. 

Dörrarna monteras här i gaveln. Vi visar här montering av de två 
lodräta karmprofilerna. (nr. 871 eller 860, beroende på dörrtyp. )

kannprofil 
stalldörr

kannprofil 
skjutdörr

Antal 

2 

2 

�t 
�� 
�� 

Nummer Längd 
i mm. 

860 1767x81 x33 

871 1767 X 95 X 35 

2n, Kom ihåg 8 stk. till 
montering av stalldörr senare. 
Detta gäller även motstående
karmprofil. 

------------- tätningslist nr. 15 skjuts på profilen.

860 

f 

Nummer 

(11 2p 

q 

Använd plastringarna om växthuset är målat. 
Och där det inte används metal-skive nr. 95 

� 2n 

@ 95 

I 15 

1 

Monteres dörrarna på 
långsidan av 
växthuset sätts 2 
extra bultar i för 
senare användning. 

Tätningslist

side 8/29 

M6 

09,3/6,0 

M6x 12 

017/6 



Isättning av gångjärn

Sätt nu i de  8 gångjärnsdelarna  nr. 808 och 808a, 
som fastsätts m.h.a.  8 stk. bultar  nr. 2n, som redan är isatta 
i de lodräta karmprofilerna.  ( side 8) 

Gångjärnen spänns fast med muttrar och en metallskiva 
mellan gångjärnen och muttern. Kom ihåg att sätta på 
plastskiva  nr. 764 på gångjärnet innan dörrarna monteras. 
Smörj också gångjärnet innan dörrarna monteras.   

Måtten för placering av gångjärnen är ungefärliga. Det kan 

finjusteras när dörrarna är monterade. 

Gångjärnen kan sedan behövas smörjas två gånger per år.

1 

2 

764 
" 

Antal 

4 , I o o I 

4 I o o Ir 

8 @ plastic-skive

@ metal-skive

@ 

� 

side 9/29 

Nummer längd 

808 141 

808a 141 

764 ø12/ø6 

95 ø17/ø6 

2p M6 

2n M6 x 12 



Montering av översta lodräta gavelprofiler
side 10/29 

Längd 
Antal Nummer imm. 

Jll 2 844 387 X 35 x20 

Jll 2 845 387 X 35 x20 
Nummer 

Längd 
imm. 

Jll 2 846 727 X 35 x20 

= 4 854 100x18x3 

� 
2 803 100 X 100 X 18 

@ 2p M6 

q 09,3/6,0 
Använd plastringarna om växthuset är målat. 
Och där det inte används metal-skive nr. 95 

� 2n M6x 12 

@ 95 017/6 

[J � 2 80241 1085 X 37 X25 

. 

� 
2 802 268 X 100 X 2 

4 5 
6 

802 



Montering av de fyra yttersta spårprofiler

An tal Nummer 
Längd
imm. 

� 
4 839 1652 X 59 X 59 

Börja med att sätta i bultarna 2n i profilskenan, se punkt 3. 

5 stk + 2 stk. De 2 bultarna som förs in i det ena spåret är 

för fastsättning i takränneprofilen.  (punkt 1 ), samt i motsatt 

ända till fastsättning i ryggprofilen. Denna sätts fast senare. 

Notera att man använder metallskivor vid fastsättning till 

takränna och ryggprofil.  

2 

839 
839 

1 
Notera att man 
använder 
metallskivor vid 
fastsättning till 
takränna och 
ryggprofil.

side 11/29 

Nummer Längd
imm. 

@ 2p M6 

q 09,3/6,0 
Använd plastringarna om växthuset är målat. 
Och där det inte används metal-skive nr. 95 

� 2n M6x 12 

@ 95 017/6 

Den ena bulten används till senare bruk för 

fastsättning av ryggprofilen.  

3 



Montering af ryggprofil side 12/29 

Antal Antal Antal Antal 
Nummer Längd

model 9,8 model 12,1 model 14,5 model 16,8 imm. 
Nummer Längd 

imm. 

0 
840 3180 

1 1 1 2 840-12 3928 

840-14 4676 

840-16 2712 

@ 2p M6 

q 09,3/6,0 
Använd plastringarna om växthuset 
är målat. Och där det inte används 
metal-skive nr. 95 

� 2n M6x 12 
1 CD 840-16A 1000 

@ 95 017/6 

4 4 4 4 = 80222 1817 

1 = 880 240 X 26 

På model 16,8 m2 samles ryggprofilen m.h.a. aluminiumplattan  nr 880, den 
monteres under ryggstycket. Samt forstärkningsprofiler  840-16A, som monteras 
invändingt i ryggprofilen.  

Innan ryggstycket lyfts upp på växthuset för montering, sätt i 8 st. 
bultar  2n i spåret på ryggprofilen i var ände.  

Börja med att montera ryggstycket i båda ändar i spårprofilerna  nr. 
839. Tidigare har man  satt i 1 extra bult i var profil nr. 839 för  detta
ändamål. . Se föregående sida punkt 3.

Samtidigt sätts  4 stk. snedprofiler nr. 80222 dit. Notera att det 
används  metalskiver nr. 95, vid montering av profilerna 80222. 

Vid montering av 
gavelprofilerna nr. 80241, 
kontrolleres samtidigt att 
gavelsektionerna är i lod. 



Montering av spårprofiler - anslagsprofil  för öppningsbara fönster samt avlastare. 

Antal Antal Antal Antal 
model 9,8 model 12,1 model 14,5 model 16,8 

6 8 10 12 

3 4 5 6 

6 8 10 12 

2 4 4 4 

2 4 4 4 

Börja med de  4 yttersta spårprofilerna  nr. 841, punkt 2 
och 3. Här används 6 bultar nr. 2n till var profil.   
- 2 stk. i var ände för fastsättning vid takrännan och ryggprofil 

- 2 stk. till fastsättning av avlastare nr. 
80233 1 stk. til fastsättning av 
ryggförstärkare nr. 80232 

- 1 stk. tilll senare användning. 

1 

Montera nu de 2 eller 4 anslagsprofilerna nr. 
844-1 till fönstren. De placeras 571 mm. från 
ryggproflen. De finjusteras senare. Notera att det 
används  metalskivor vid monteringen. 

Härefter monteras fönsterhållare nr. 29 

Nummer Längd 
imm. Nummer 

_Jlq_ 841 1652 

--------- 80232 393 @ 2p 

.,,.----..... 80233 485 
q 

_l 844-1 782 

Använd plastringarna om växthuset är 
målat. Och där det inte används metal-
skive nr. 95 

� 2n 

..JJ 29 
@ 95 

Härefter påsätts de 4 innersta spårprofilerna nr. 841, punkt 1 och 
3. Här används sammanlagt 7 bultar nr. 2n till var spårprofil. 

- 2 stk. i var ända till fastgörelse vid takränna och ryggprofil.
- 2 stk. til fastsättning av avlastare nr. 

80233 
- 1 stk. till  fastsättning av ryggförstärkare 

nr. 80232 - 2 stk. till senare användning. 

side 13/29 

Längd 
imm. 

M6 

09,3/6,0 

M6x 12 

017/6 



Montering av fönster. 
Model 9, 8 har 2 fönster 
Model 12, 1 har 4 fönster 

Montering av takfönster

Vänta med att sätta dit fönstren på växthuset tills övriga takplattor är 
monterade på växthuset. 

Tips: Doppa den yttersta delen av skruvarna 34a i olia innan de 

monteras för att underlätta inskruvningen. Om växthuset är målat, 

förborra med 4 mm borr. Model 14, 5 har 4 fönster
Model 16, 8 har 4 fönster. (Kan monteres 2 stk. till)

Använd plastskivor  010,5 mellan 
alla skruvarna   34a om växthuset 
är målat. 

Ha på silicone där polykarbonaten
ligger an mot profil nr. 859 

Låt fönstren med polykarbonat ligga 
och torka,belastade med någon vikt i 
två dygn så att silikonen torkar 
ordentligt. Först därefter monteras 
fönstren i växthuset. 

PC-platta: 800G-10 788 x 590 x 10 mm. 
Glas: 784 x 610 x 4 mm. 

Använd bara  U-gurnmilisten om det är glas i 
takfönstret. Denna monteras bara på långsidorna. 
I topp och botten av glaset används silikon. 

IFör in tätningslist i profilen. 
Kläm efterföljande profil 
med en tång i änden för att 
fixera tätningslisten.  

Antal pr. 
vindue 

1 

1 

2 

1 

1 

1 
1 

1 
2 

4 

4 

(}) 

Nummer 

� 857 

E._ 858 

F 859 

n 27 

u 754 

0 28 

1T 32a 

IT 31 
0 34 

l 34a 

@ 

15 

16 

side 14/29 

Längd 
i mm. 

790 

790 

614 

510 

50 

ø23 

M5x15 

M5x25 

låsemøtrik 

TORX 

M5 x4O 

010 / 05 

tætnings-
børste 

U-gummi
liste

27 
För in tätningslist i 
profilen. Kläm 
efterföljande profil med en 
tång i änden för att fixera 
tätningslisten.  

i 28 

B 



Montering av skjutdörr

Alla teckningar visas som om du såg dörren utifrån. 

0 

Montera dörren på växthuset först när allt glas/
polycarbonat är monterat på växthuset. 

872 

5 

�o 

7 

Vänster skjutdörr

GlasC 

Polycarbonat 
800B-10 

Polycarbonat 
800B-10 

GlasC 

Polycarbonat 
800B-10 

Når dörrarna är ihopsatta läggs de på ett plant golv. .  
Om dörrarna vippar ( inte är helt i våg, skall de vridas 
i våg. Detta görs genom att 2 man tar tag i varsin 
ända och vrider i motsatt riktning eller att dörren 
fixeras i botten mellan två fasta punkter och vrids i 
toppen.  

A 

�o 

Antal 

3 C L 
2 J l 
4 2=S 

4 5� 

4 
�

4 @1m:ml 

4 
4 

32 

24 

� 

GlasC 

Polycarbonat 
800B-10 

Polycarbonat 
800B-10 

GlasC 

Polycarbonat 
800B-10 

(j 

® 

IF-> 

0 

I 

Höger skjutdörr 

side 15/29 

Nummer Längd 

872 1725 

873 1725 

868 573 

874 573 

805 

876 M8x60 

877 M8 

878 016/08 

34a TORX 

M5x4O 

807 014/012 

15 tätningband 

16 U-gummilist 

872 

H 



1 

15 

807 

�
a 

� 

3 

807 

�a 

� 

5 

807 

� 
� 

7 

807 

0 

0 

872 

872 

872 

0 

0 

872 

Samling av vänster skjutdörr. 

Alla teckningar visas som om du ser dörren 

utifrån 

Doppa den yttersta delen av skruvarna 34a i olja  
innan de monteras, det underlättar inskruvningen.

Glaset sätts i samtidigt som dörren samlas. 
Använd  V-gummiliste på det lodreta  delen
av glaset, (49 cm.) och silicon på det 
vaågräta. Ej gummilist vid polycarbonat) 

Kom ihåg att sätta i tätningslisterna i  
tvärprofilerna innan dörren samlas.  
Tätningslisterna 873 fixeras genom att klämma 
med en tång i änden. 

Dörrhandtag monteras först när dörrarna är 
påsatta på växthuset. 
Rullhjulen till dörrarna  nr. 805 kan justeres i 
höjdled genom att snurra dem runt i spåren på 
bult nr. 876. som utgångspunkt och kan 

finjusteras senare. 4 

805 

PC-plade 10 mm. Glas 4 mm. 

8 

2 

16 
/ 

16 
/ 

side 16/29 

15 

873 

873 

873 

873 



A 

807 
�a 

� 

C 

807 
�a 

� 

E 

807 

� 
� 

G 

807 

0 

0 

872 

872 

872 

0 

0 

872 

Samling af vänster skjutdörr  B 

Alla teckningar visas som om du ser dörren utifrån. 

Doppa den yttersta delen av skruvarna 34a i olja  
innan de monteras, det underlättar inskruvningen.

Glaset sätts i samtidigt som dörren samlas. Använd  V-
gummiliste på det lodreta delen
av glaset, (49 cm.) och silicon på det 
vaågräta. Ej gummilist vid polycarbonat) 

Kom ihåg att sätta i tätningslisterna i  tvärprofilerna 
innan dörren samlas.  Tätningslisterna 873 fixeras 
genom att klämma med en tång i änden. 

Dörrhandtag monteras först när dörrarna är påsatta på 
växthuset. 

Rullhjulen till dörrarna  nr. 805 kan justeres i höjdled 
genom att snurra dem runt i spåren på bult nr. 876. 
som utgångspunkt och kan finjusteras senare. 

805 

PC-plade 1 0 mm. Glas 4 mm. 

H 

16 
/ 

16 
/ 

872 

872 

872 

15 

side 17/29 

34a 
' 807 

'"o

"o 



side 18/29 Montering av stalldörrar

Alla teckningar visas som om du såg dörren utifrån 

Montera dörrarna på växthuet först när allt glas/
polykarbonat är monterat på växthuset. 

1 

GlasC 

Polycarbonat 

8008-10 

GlasC 

Polycarbonat 

8008-10 

GlasC 

Polycarbonat 

8008-10 

Når dörrarna är ihopsatta läggs de på ett 
plant golv.  Om dörrarna vippar ( inte är helt i 
våg, skall de vridas i våg. Detta görs genom 
att 2 man tar tag i varsin ända och vrider i 
motsatt riktning eller att dörren fixeras i botten 
mellan två fasta punkter och vrids i toppen.  

Antal 

4 

44 

45 

Oc--

-

�

4 I 

@ plasticskive 

Nummer Längd

34a TORX 
M5x40 

TORX 765 
M5x 100 

787-20 
ø3,9 x20 

TORX 

15 tætningbånd 

16 U-gummilist 

q 09,3/6,0 

Glas C

Polycarbonat 
8008-10 

GlasC 

Polycarbonat 

8008-10 

Glas C

Polycarbonat 
8008-10 

Höger stalldörr 

Antal Nummer Längd

2 � 861 598 

2 �
862 1148 

1 863 598 

1 864 1148 

1 865 598 

1 866 1148 

8 867 573 

2 868 573 

2 870 679 

8 � 762 573 

4 
�

806 



1 

3 

5 

7 

9 

' 

787-20 

'

' 

787-20 

'

765 

861 

f6 

862 

862 

762 

Samling av vänster stalldörr

Alla teckningar visas som om du ser dörren utifrån.

Doppa den yttersta delen av skruvarna 34a i olja  

innan de monteras, det underlättar inskruvningen.

Glaset sätts i samtidigt som dörren samlas. Använd
V-gummiliste på det lodreta  delen
av glaset, (49 cm.) och silicon på det 
vaågräta. Ej gummilist vid polycarbonat) 

Kom ihåg att sätta i tätningslisterna i  tvärprofilerna 
innan dörren samlas.  Tätningslisterna 865 och 866 
fixeras genom att klämma med en tång i änden. 

Vänta med att montera profil  nr. 806, indtil dørene 
er monteret og finjusteret på drivhuset. 

PC-plade 1 O mm. Glas 4 mm.

side 19/29 

4 865 

15 

866 

16 

866 

866 



A 

G 

I 
765 

864 

Samling av höger stalldörr  

Alla teckningar visas som om du ser dörren utifrån.

Doppa den yttersta delen av skruvarna 34a i olja

innan de monteras, det underlättar inskruvningen.

s

Glaset sätts i samtidigt som dörren samlas. 
Använd  V-gummiliste på det lodreta  delen
av glaset, (49 cm.) och silicon på det 
vaågräta. Ej gummilist vid polycarbonat) 

Kom ihåg att sätta i tätningslisterna i
tvärprofilerna innan dörren samlas.

Vänta med att montera profil nr. 806, tills

dörrarna är monterade och finjusterade på

växthuset.

PC-plade 10 mm. Glas 4 mm.

F 

862 

J 

862 762 



Följ denna anvisning om du har polycarbonat i tak och glas i sidorna, eller komplett glas, annars gå fram till sid 24. 

Polycarbonatplattorna är behandlade med UV-filter på den ena sidan. Det är 

sidan med den genomskinliga täckfilmen med påtryckt text. Kom ihåg att vända denna sida ut mot 

solljuset. Polycarbonatplattorna blåses igenom med tryckluft, for att få bort skärspån i luftkanalerna. 

Har man inte trycklyft kan en dammsugare användas.  

Svarta plastlister till stängning av polykarbonat-
plattor i ändarna  samt gummilister till  glaset.: 

Nummer 
Antal Antal Antal Antal 

9,8m2 12,1 m2 14,5 m2 16,8 m2 Længde

z-10 J 8 8 8 8 695 

x-10 J 8 12 16 20 708 

gummi 

filJ 87 meter 95 meter 104 meter 113 meter U-profil 

Klämprofiler, sido och taksektioner

Nummer Antal Antal Antal Antal Längd 
9.8m2 12.1 m2 14,5 m2 16,8 m2 

855 J 4 4 4 4 1765 mm. 

835 n 6 8 10 12 1765 mm. 

856 J 4 4 4 4 1650 mm. 

842 n 2 0 2 4 1650 mm. 

843 n 4 8 8 8 1041 mm. 

709 n 4 8 8 8 605 mm. 

Klämprofiler, gavelsektion och dörrparti
Polycarbonat / ( glas) til tak 

Nummer Antal Længde 

855 J 6 1765 mm. 

835 n 3 1765 mm. 

847 n 2 385 mm. 

848 LJ 2 385 mm. 

849 n 2 726 mm. 

850 � 4 709 mm. 

851 � 4 742 mm. 

800E1-10 I I 800E-10 I I 800F-10 

852 � 4 777 mm. 4 stk. tagplader tagplader 4 stk. tagplader 4 stk. vindueplader 
1650 x 719 mm. 2-4-6stk. 1041 x 731 mm. 788 x 590 mm. 

853 � 4 806 mm. (1653 x 717 mm.) 1650 x 731 mm. (1041 x 729 mm.) (784 x 610 mm.) 
(1653 x 729 mm.) 

Glas sidor /gavel 

a I I b 

8 stk.hjørneglas 6 stk. side/gavl 
1762 x 720,5 mm. 1762 x 729 mm. 

6 stk. dørglas 
570x 544 mm. 

b ! �
4 stk. gavlglas 4 stk. gavlglas 

729 x 717/377 mm. 747 x 368/20 mm. 



Börja med att montera de svarta plastlisterna  z-10 på takplattorna 800E1-10 plastlisterna x-10 på takplattorna S00F-10 och  

S00E-10. Det är viktigt att listerna sitter med samma avstånd ut till plattkanten i bägge ändar.  Listerna vrids på i topp och botten 

av plattorna.  (se Fig 1 ). Listerna stänger luftkanalerna så insekter inte får tillgång till hålrummen. 

Montera nu polykarbonaten på taket. Fixera först polycarbonatplattan med monteringslisten i botten. För att underlätta 

monteringen, håll plattan lite snett så att plastprofilen kan glida på plats ned i alu-profilen  och vrid därefter plattan på plats 

samtidigt som den trycks nedåt.  Använd ev. en skruvmejsel för att få plastprofilen på plats.

Därefter pressas toppen av plattan på plats i alu-profilen. Även här kan man använda en skruvmejsel för att vrida 

plastprofilen ner i alu-profilen. 

Har du glas i taket, ska du montera U-gummilsten istället. Den monteres på båda långsidor. 

Fig. 1 Fig. 2 
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Sett inifrån växthuset

Plastlisterna vrides på polycarbonatplattorna. 

Fixera plattorna löpande med klämprofilen. Det är bra om man är två personer när man monterar klämprofilerna. Den 

ena vrider klämprofilerna på plats utifrån medans den andra personen står inne i växthuset och håller emot under 

plattorna när klämprofilen skruvas på.  

Fig. 3 

Fig. 4 787-20

\ 
787-20

\ 

Använd plastskivorna  08
om växthuset är målat. 

Använd plastskivorna  08
om växthuset är målat. 

Plastlisterna används bara vid polykarbonatplattor

Fixera plattorna löpande med klämprofilen. Det är bra om man är 

två personer när man monterar klämprofilerna. Den ena vrider 

klämprofilerna på plats utifrån medans den andra personen står 

inne i växthuset och håller emot under plattorna när klämprofilen 

skruvas på.  

Plastic-lister 

Nummer 

� 787-20

@ 08/04 

Längd
imm. 

04 X 16 

08,0 
olastskive 



Monter nu glaset til växthusets sidor och gavlar. 

Börja med de stora glasen.

På glasstyckena nr. a og b påsätts  U-gummilisterna i botten

av glaset samt på det lodräta delarna.  Gummilisten används alltså inte 

i toppen af glasets vågräta del ( se fig. 5) 

Klämprofilerna monteres löpande, samtidig med att glaset fylls. ( se fig. 3-4) 

Sätt nu på de sneda glasstyckena i gavelns topp. 

Fig. 6 
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Fig. 5 



Följ denna monteringsanvisning  om du har polykarbonat i hela växthuset, annars gå 
till sid 26. 

Polycarbonatplattorna är behandlade med UV-filter på den ena sidan. Det är 

sidan med den genomskinliga täckfilmen med påtryckt text. Kom ihåg att vända denna sida ut mot solljuset. 

Polycarbonatplattorna blåses igenom med tryckluft, for att få bort skärspån i luftkanalerna. Har man inte trycklyft kan en 

dammsugare användas.  

På teckningen av växthuset til höger står vilka plattor och plastlister som ska användas. 

Svarta plast-lister til stängning av polycarbonatplattor.: 

Nummer 
Antal Antal Antal Antal 

9,8m2 12,1 m2 14,5 m2 16,8 m2 Længde

z-10 J 8 8 8 8 695 

x-10 J 20 28 36 44 708 

y-10 J 16 16 16 16 700 

Klämprofiler sida och taksektioner.: 

Nummer Antal Antal Antal Antal Längd 
9.8m2 12.1 m2 14,5 m2 16,8 m2 

855 J 4 4 4 4 1765 mm. 

835 n 6 8 10 12 1765 mm. 

856 J 4 4 4 4 1650 mm. 

842 n 2 0 2 4 1650 mm. 

843 n 4 8 8 8 1041 mm. 

709 n 4 8 8 8 605 mm. 

Klämprofiler gavelsektioner+ dörrparti: 
Polycarbonat tag 

Nummer Antal längd 

855 J 6 1765 mm. 

835 n 3 1765 mm. 

847 n 2 385 mm. 

848 LJ 2 385 mm. 

849 n 2 726 mm. 
800E1-10 I I 800E-10 I I 800F-10 

850 � 4 709 mm. 

851 � 4 742 mm. 

852 � 4 777 mm. 4 stk. takplattor Takplattor 4 stk. takplattor 
1650 x 719 mm. 2- 4- 6stk. 1041 x 731 mm. 

853 � 4 806 mm. 1650 x 731 mm. 

4 stk. fönsterplattor 

788 x 590 mm. 

"""'() 
'o()" 

"' 
C') 

.,__,() 
'o()()r 

800C-10 

800D-10 

Polycarbonat sidor/gavel 

800A1-10 

8 stk.hjørneplader 

1764 x 723 mm. 

BOOA-10 

6 stk. sidoplattor 
1764 x 731 mm. 

1--,0 I 
6 stk. dörrplattor 
572 x 521 mm. 

� 
4 stk. gavelplattor 

731 x 721/380 mm. 

� "'
4 stk. gavlplader g: 
751 x 372/22 mm. N 
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Börja med att montera de svarta plastlisterna  z-10 på takplattorna 800E1-10 plastlisterna x-10 på takplattorna S00F-10 och  S00E-10. Det 
är viktigt att listerna sitter med samma avstånd ut till plattkanten i bägge ändar.  Listerna vrids på i topp och botten av plattorna.  (se Fig 1 ). 
Listerna stänger luftkanalerna så insekter inte får tillgång till hålrummen. 

Montera nu polykarbonaten på taket. Fixera först polycarbonatplattan med monteringslisten i botten. För att underlätta monteringen, håll 
plattan lite snett så att plastprofilen kan glida på plats ned i alu-profilen  och vrid därefter plattan på plats samtidigt som den trycks nedåt.
Använd ev. en skruvmejsel för att få plastprofilen på plats.

Därefter pressas toppen av plattan på plats i alu-profilen. Även här kan man använda en skruvmejsel för att vrida plastprofilen ner i alu-
profilen. 

Fig. 1 Fig. 2 

Set innifrån drivhuset.

Plastisterna vrids på polycarbonatplattorna.

Fixera plattorna löpande med klämprofilen. Det är bra om man är två personer när man monterar 
klämprofilerna. Den ena vrider klämprofilerna på plats utifrån medans den andra personen står inne 
i växthuset och håller emot under plattorna när klämprofilen skruvas på.

� 
Fig. 3 

787-20 
\ Använd plastskivorna  08

om växthuset är målat. 

När alla takplattorna är monterade monteras de långa 
plattorna på långsidorna samt på gavlarna. 

Monter nu de svarta plastlisterna på de stora långa 
plattorna  Y-10 på plattorna 800A1-10 og X-10 på plattorna 
B00A-10. 

Her er det återigen viktigt att listerna sitter med samma 
avstånd ut till kanten i bägge ändar .

Fig. 4 787-20
Använd plastskivorna  08
om växthuset är målat. 

____ Plastic-lister 

@ 

De sneda plattor i toppen av gaveln monteras 
sist. Här används inga plastlister men fog silikon  
på aluminiumprofilerna hela vägen runt i ramen. 
Montera löpande klämlisterna. (Först de lodräta.) 

Nummer 
Längd
imm. 

787-20 04 X 16 

08/04 
08,0 

olastskive 

Fig. 5 



Nummer 

@ 2p 

' 2n 

Montering av skjutdörr

Längd
imm. 

M6 

M6 x 12 
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Börja med att montera profil  nr. 879 ovanpå bottenprofilen där dörren ska sitta. Den 
fastgöres med 7 tone skruvar nr. 787-20. Förborra i bottenprofilen med ø3 mm. borr. 
Mellan skruv och profil används en plastskiva.  

Därefter monteras profil  875,  som fastgörs m.h.a. 7 stk. bultar  nr. 2n, som redan är 
isatta i den överliggande profilen.  e(Såvida dörrarna sitter i gavelsektionen.  ( se sid 4) 

Monteres dörrarna i gavelsektionen påsätts ändavslutning  nr. 820 i den  högre ändan 
innan glidprofilen monteras på drivhuset.  I den motsatta  ändan monteras 
ändavslutning nr. 819 först efter att dörrarna är monterade och finjusterade. 
Vänta med att montera dörrhandtag. 

För att montera nr 819  på änden av profil 875, är det nödvändigt at lossa de 3 - 4 
fförsta muttrarna i glidprofilen  nr. 875. Innan du gör detta skjuts båda dörrar över till 
motsatt sida. Profil  nr. 875 kan nu dras lite ned och ändavslutningen nr. 819 kan nu 
sättas på. Härefter skruvas muttrarna på igen.  

Slutligen monteras handtag.  Fig. 4 och stop Fig 
5. 
Hål borras med Ø7, men börja med en mindre 
borr först. (Ø4) Till dörrstopp  används bult  nr. 
2n. den påsätts på profil nr. 875, mitt
på långsidan invändigt och
12 mm. upp. 

1 

4 

Påsätts först efter
att dörrarna är
monterade.

li 
J 

il 
� 

7 
@ 

I-> 

(Bif 

� 
� 

@ 

� 

Då det är individuellt hur högt man önskar 
handtaget finns inga förborrade hål för detta. 
Borra först med  ø4 och slutligen med ø7mm. 

Antal Nummer Längd
imm. 

1 87 5 3012 X 93 X 41 

1 879 3010x18x18 

7 ø8lø4 ø8lø4 plastic-skive 
7 787-20 ø3,9 x 20 mm torx 

1 820 94 X 57 X 27 

1 819 94 X 57 X 27 

4 1f M6x50 
16 U-gummilisl 

1 q ø9,3/ø6 plasticskive 

4 80231 



Montering av stalldörr

De två nedersta delarna monteras först, därefter påsätts de två 
översta. Här är det nödvändigt att lossa de två gångjärnen i 
karmen inan montering. De ska inte skruvas loss, utan bara 
förskjutas nedåt.  

Måtten för gångjärnen är ca-mått. De finjusteras 

när dörrarna är monterade.  

1 

2 

3 

Antal 

4 

4 

8 

2 

2 

2 

2 

, I o o I 

@ 

@ 

G:_J 
�0 

plastic-skive 

metal-skive 

@ 

� 
@ 

Låsemøtrik 

� 

Montera nu de 2 dörrhållarna  nr. 882. 
Använd de två extra bultar som blev 
ditsatta i gavelprofil eller takränneprofil. 
(side 4 og 5). 
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Nummer Längd 

808 141 

808a 141 

764 ø12/ø6 

95 ø17/ø6 

2p M6 

2n M6 x 12 

q 
ø9,3/ø6 
lasticskive 

2h M6 

2n M6x 12 



När du monterar fönstren i drivhuset skjuts

 fönstrets topprofil i växthusets ryggprofil. 
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Antal Nummer 

1 812 

1 

� 
811 

1 

� 
809 

1 

� 
810 

2 p 817 

2 V 818 

8 li-> 34a TORX 

M5x40 

Montering av takränna och ändavslut på ryggstycke. 

Använd silikon vid sammanföring av 

takränneanslutningarna 809 - 810 - 811 - 812 och 

takränna samt vid stuprör.

Vid påskruvning av stuprör, förborra med  4 
mm. borr.

"' 

{'\J 

"' 

& 
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