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Monteringsanvisning till
Modell 708-710-712-714-716

Till modell 712, 714 och 716 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.

Modell 712-714-716 finns det 2
extra vinkeljärn fästes på vardera
långsidan.

Sida 2/19

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.

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

På modell 712-714-716 finns det
2 st vinkeljärn som gjuts fast i
betongrör på respektive långsida.

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. Om så önskas gjuts
sockeln i betongrör.
Viktigt att sockeln är 100% vågrätt och i
vinkel. från hörn diagonalt till hörn så att
måtten 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 modell 712-714-716 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.

Längd
i mm

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 gavelsektion och dubbeldörr.
OBS! Ritningen är sedd från insidan
av växthuset.

Sätt silikon på profil 771
innan 789-A monteras.
Gör fast med tejp till
silikonen har torkat.
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Längd
i mm

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 gavelsektion och dubbeldörr.
OBS! Ritningen är sedd från insidan
av växthuset.

Sätt silikon på profil 771
innan 789-A monteras.
Gör fast med tejp till
silikonen har torkat.
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Längd
i mm

Montering av sidsektioner.
OBS! Ritningen är sedd från insidan
av växthuset.
Använd de rostfria skruvar och mutter
som medföljer till monteringen.
Är växthuset lackerat används plastbrickorna ø 9,3 för att skydda lackeringen på
profilerna.

Kom ihåg att montera ytterligare 2 skruvar i skåran till 703, stabiliseraren 711 som ska monteras senare.
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Längd
i mm

Sätt nu ihop sidsektioner och gavelsektioner.
Montera i den ordning som framgår av bilderna.

Sätt
anv i skruva
änd
ning r för se
na
i pro
fil 7 re
04.

Sätt
anv i skruva
änd
ning r för se
na
i pro
fil 7 re
04.

OBS! Alla ritningar är sedda från insidan av växthuset.

Använd de rostfria skruvar och mutter
som medföljer till monteringen.
Är växthuset lackerat används plastbrickorna ø 9,3 för att skydda lackeringen på
profilerna.

Montering av dörr.

OBS! Alla ritningar är sedda från utsidan av
växthuset.
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Längd
i mm
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Montering av dörr. Montera i den ordning
som framgår av bilderna.

Hållare till låsfästet ska monteras på dörren efter att dörren har monterats fast på
växthuset. Till detta krävs att du borrar i
aluminiumprofilen med en 3 mm borr.

Använd plastbricka Ø 10,5
om växthuset är lackerat.
Använd plastbricka Ø 10,5
om växthuset är lackerat.

Använd plastbricka Ø 10,5
om växthuset är lackerat.

Använd plastbricka Ø 8
om växthuset är lackerat.

Låsanordningar monteras efter att dörren
är fastmonterad på växthuset. Bulten
monteras på galvprofil nr 722. Till
detta krävs en 3 mm borr.

Använd plastbricka Ø 8
om växthuset är lackerat.

Använd plastbricka Ø 10,5
om växthuset är lackerat.

Använd plastbricka Ø 10,5
om växthuset är lackerat.

Låshållaren monteras fast efter att
dörren är fastmonterad på växthuset. Till detta krävs en 3 mm borr.

Använd plastbricka Ø 8
om växthuset är lackerat.

OBS! Alla ritningar är sedda från utsidan av växhuset.
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OBS! Alla ritningar är sedda från utsidan av växhuset.

Använd plastbricka Ø 10,5
om växthuset är lackerat.
Använd plastbricka Ø 10,5
om växthuset är lackerat.

Använd plastbricka Ø 10,5
om växthuset är lackerat.
Använd plastbricka Ø 10,5
om växthuset är lackerat.

Använd plastbricka Ø 8
om växthuset är lackerat.

Använd plastbricka Ø 8
om växthuset är lackerat.

Använd plastbricka Ø 10,5
om växthuset är lackerat.
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Längd
i mm
Använd plastbricka Ø 8
om växthuset är lackerat.

De 4 hänglåsen monteras fast vid de förborrade hålen på profil nr 782. Efter detta sätts
del nr 764 ned i hänglåsen som det visas på
bilden bredvid.

Använd plastbricka Ø 8
om växthuset är lackerat.

Innan dörrarna monterats, sätt fast tätningsbandet som är ca 5 meter långt. Tätningsbandet är självhäftande och sätts fast runt
dörrkarmen. Det är till för när dörren låses.
Dörrarna är nu redo för att monteras fast
på växthuset. Börja med nederdelen av dörren och avsluta med överdelen av dörren.

Använd plastbricka Ø 8
om växthuset är lackerat.

Olja in gångjärn och lås 1-2 gånger om året.

Använd plastbricka Ø 8
om växthuset är lackerat.
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Antal/
fönster

Montering av fönster.
Modell 708 har 2 fönster.
Modell 710 har 4 fönster.
Modell 712 har 4 fönster och ytterligare 2 kan monteras om man vill.
Modell 714 har 4 fönster och ytterligare 2 kan monteras om man vill.

Använd plastbricka Ø 10,5 mellan alla
rostfria skruvar 34A, om växthuset är
lackerat.

Sätt silikon på profil nr 752 där den ska
sitta fast med polykarbonatskivan.
Belasta polykarbonatskivorna med ett jämt
tryck under ett dygn tills silikonen härdat.
Där efter monteras fönstren i växthuset.
Använd plastbricka Ø 10,5
till alla tostfria skruvar och
mutter, om växthuset är
lackerat.

Längd
i mm
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Vänta med att montera fast fönstrena tills efter du
har satt fast polykarbonatplattorna på växthuset.
När du monterar fast fönstrena ska du ställa dig
inne i växthuset på en stege under platsen där
fönstret ska sitta. Håll fönstret utanför växthuset
nästan vertikalt, sedan trycker du fast översidan
av fönstret (nr 750) på ryggdelen (nr 701) och låt
fönstret sjunka ner tills det sitter fast och är
färdigmonterat.

Längd
i mm

Längd

Svarta plastlister till stängningsanordningar av luftkanaler i poIycarbonatskivorna:

Polykarbonatskivorna ska blåsas rent med tryckluft eller en dammsugare för att avlägsna spån.

Längd

Polykarbonatskivorna är behandlade med UV-filter på den ena sidan. Detta är sidan med den genomskinliga plasten med text på. Kom ihåg att vända denna sida mot solen, på utsidan av växthuset.

Har ni valt ett växthus med uteslutande polykarbonatskivor, se denna beskrivning sid. 13-14.
Har du valt säkerhetsglas i sidorna och polykarbonat tak, gå direkt till sid.15.

Polykarbonatskivor

Mått i mm

Arbetsordningen är beskriven och framgår av nästa
sida.

På bilderna av växthuset är det markerat vilka polykarbonatskivor du skall använda var, samt plastlisterna och aluminiumlisterna där de skall användas.
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Börja med att montera de svarta plastlisterna. Det är viktigt att listerna sitter med samma avstånd till polykarbonatplattorna i båda ändarna. Dessa trycker du fast på ovansidan och undersidan av polykarbonatplattorna. Listerna stänger
igen luftkanalerna så att inga insekter kan komma in där. Innan du sätter fast listerna ska du spruta på listerna med
silikonsprayen. Tag en av listerna, spraya in i båda ändarna, kläm sedan listen på polykarbonatskivan.
Några av listerna kommer du behöva korta av med en hobbykniv.
Börja nu att montera polykarbonatplattorna på växthuset. Sätt först fast undersidan av plattan med monteringslisten.
För att underlätta monteringen, håll polykarbonatskivan lite på sne så att plastprofilen kan glida på plats i aluminiumprofilen, vrid sedan polykarbonatskivan till vertikalt läge samtidigt som du trycker ner. Använd eventuellt ligekærvet för
att hjälpa plastprofilet på plats. Efter detta kan du pressa toppen av polykarbonatskivan på plats i aluminiumprofilen.
Här kan du använda en skrutrække för att vrida ner plattan i aluminiumprofilen.
Sätt fast plattorna löpande med aliminiumlisterna. Det är viktigt att ni är minst två personer som skruvar fast aluminiumlisterna. Den ena personen skruvar fast listerna underifrån och den andra personen står inne i växthuset och håller
emot under profilen medan listerna skruvas fast. (Figur 3 & 4.)
Polykarbonatskivan m6 /m10 sätts fast med silikon på den vertikala sidan.

Sett från insidan av
växthuset.
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Fortsätt monteringen av plastlisterna och aluminiumprofilerna. Använd samma tillvägagångssätt som beskrivet
ovan.

Vrid plastlisterna på polykarbonatskivorna

Använd plastbricka Ø 8 om växthuset
är lackerat.
Använd plastbricka Ø 8 om växthuset
är lackerat.
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Listerna skruvas fast ovanpå undersidan av profilerna. Det är viktigt
att man är två personer när man gör detta. Den ena personen skruvar
fast listerna underifrån och den andra personen står inne i växthuset
och håller emot under profilen medan listerna skruvas fast. Detta för att
uppnå bästa möjliga montering av skivorna.
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Längd
i mm

plastskiva

Längd

Klämprofiler till gavelsektioner.

Klämprofiler till sid/taksektioner

Längd

Svart plastlister för fastsättande av polykarbonatskivorna i
ändarna samt gummilister för montering av säkerhetsglaset.

Polykarbonatskivorna är behandlade med UV-filter på den ena sidan. Detta är sidan med den
genomskinliga plasten med text på. Kom ihåg att vända denna sida mot solen, på utsidan av
växthuset. Polykarbonatskivorna ska blåsas rent med tryckluft eller en dammsugare för att avlägsna spån.

Använd denna monteringsanvisning om du valt polykarbonat i tak och säkerhetsglas i sidorna.

Polykarbonat mått och antal

Glasmått och antal:
Mått i mm

Arbetsmomenten är beskrivna och illustrerade på de
efterföljande sidorna.

På ritningen av växthuset är det skrivet vilka skivor/glas/
plastlister och klämprofiler som skall användas.
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Börja med att montera svarta plastlisterna R-10 och S-10 i ändarna av
polykarbonatskivorna G-10/H-10 och I-10.. 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 (se Fig 1).
Listerna försluter luftkanalerna så insekter inte kommer in.

plastprofilen på plats. 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 vrida ner plastlisten i
aluminium profilen.

Börja därefter med montering av polykarbonat skivorna på taket. Fixera
första polykarbonat skivan med monteringslisten längst ner. För att lättare
att få skivorna på plats, håll dessa lite snett, så att plastprofilen kan glida
på plats ned i aluminium profilen och för där efter skivan lodrätt samtidigt
som den pressas nedåt. Använd eventuellt skruvmejsel för att hjälpa

Fixera polykarbonatskivorna löpande med klämprofilerna. Det är viktigt
när man skruvar fast klämprofilerna att man är två personer. En skruvar
klämprofilerna utifrån, medan den andre personen står inne i växthuset
och håller emot på underprofilen samtidigt som klämprofilen skruvas fast
(Fig 3).
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Vrid plastlisterna på polykarbonatskivorna.

?
Ytterskivorna i sidosektionen
D100-6 skjuts samtidigt in till
hörnprofilen 2HG.
Samma metod används för
ytterskivorna E& i taket.
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 klämprofi-
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Använd plastbricka Ø 8 om växthuset är lackerat.
Använd plastbricka Ø 8 om växthuset är lackerat.
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Plastlister R-10 eller S-10

Plastlister R-10 eller S-10

Längd
i mm

Klämprofilerna skruvas fast ovanpå underprofilen. Det är viktigt att man är
2 personer till detta. EN person skruvar fast klämprofilen, medan den andra personen håller emot underprofilen inne i växthuset. Härmed uppnås
den bästa fixeringen av skivorna.

plastskiva

Det är viktigt när säkerhetsglaset monteras, att det ej vilar direkt på bottenprofilen. Lägg en distans 1-2 mm på bottenprofilen innan du monterar glaset. Kom
ihåg att ta bort distansen när glaset är på plats.
Montera nu glaset i de 2 sidsektionerna. Använd glas F och E samt U-profil
gummilisten och klämprofilerna 771C och 707.
Börja med de yttersta glasen mot hörnprofilerna. Gummilisten monteras på
båda långsider av glaset. (Fig.5)
Sätt dit klämprofil 771C.
Montera nu de resterande glasen på båda långsidorna.

list

Aluminium klämlisterna skruvas fast löpande, så att glaset
inte faller ur. (Fig. 3 o 4)
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Montera nu glaset i gavelsektionen utan dörr. Använd glas C, 1C, D och 1D samt
U-profilen gummilisten, H-profil gummilisten och klämprofilerna 771B, 780, 706,
779 och 771A.
Börja med det yttersta glaset C och 1D ut mot hörnprofilen.
Därefter med att förbinda de 2 st glasen med H-profil gummilisten. Skär till gummilisten så att den slutar 1 cm innan glasets båda sidor.
U-profil gummilisten monteras på båda långsidorna på glaset. (Fig.6)
Sätt i glas C och C1 i växthuset.
Montera klämprofil 771B
Montera nu de resterande glasen i gaveln på samma sätt.
Aluminium klämlisterna 780, 706, 779 och 771A skruvas löpande fast så att
glasen inte faller ur. (Fig. 3 och 4)
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Montera nu glasen i gavelsektionen med dörren. Använd glas A, 1A och B, 1B
samt U-profilen gummilisten, H-profilen gummilisten och klämprofilerna 771A,
777, 781A, 782A, 778 och 771B.
Börja med de yttre 2 glasen A och 1A ut mot hörn profilen.
Därefter med att förbinda de 2 st glasen med H-profil gummilisten. Skär till gummilisten så att den slutar 1 cm innan glasets båda sidor.
U-profil gummilisten monteras på båda långsidorna på glaset. (Fig.7)
Sätt i glas A och A1 i växthuset.
Montera klämprofil 771A
Montera nu de resterande glasen i gaveln på samma sätt.
Aluminium klämlisterna 777, 781A, 782A och 778 och 771B skruvas löpande fast
så att glasen inte faller ur. (Fig. 3 och 4)

Montera nu det sista glaset ovan dörren.
U-profil gummilisten monteras på alla tre kanter av glaset. Om gummilisten ligger an
mot de rostfria skruvhuvudena, skär av en bit av gummilisten.
Lägg silikon på gummilistens lodrätta kant där den ligger an mot växthuset.

Avsluta med att skruva fast klämprofil 783A (Fig.4)
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Påsättning av takrännor och polykarbonatskivor.
Börja med att montera stuprörshållare nummer 795-a i motsatt ände än dörrgaveln. Det ska sitta 2
stycken på varje profil nr 771. Det behövs en 3 mm borr till detta. Efter det ska stupröret föras ner i hållarna. Markera platserna för stuprörshållare genom att sätta dit hållarna löst, utan att använda silikon.
Nu är det dags att sätta fast delar nr 790/791/792 och 793. Det är viktigt att dessa sätts fast med silikon.
Vänta med att sätta fast stupränna på nr 792 och 793 till silikonet har torkar, brukar ta ett dygn. Delar nr
790 och 791 ska sättas fast i motsatt ända, alltså vid dörrgaveln.
Slutligen monterar rör nr 795. För att sätta fast dessa, använd silikon.

Gavelsektion på motsatta sidan av dörren.

Gavelsektion med dörr.

Skiva nr 789 monteras med silikon i båda
ändar av profilerna.

