
Innan du börjar att sammanställa växthuset / paviljongen kontrollera 
att alla delar levererats. Kontakta tillverkaren om något saknas.

När man arbetar med glas eller polykarbonat, använd alltid 
handskar. 

Monteingen bör ske i torrt och lugnt väder. 

Placera växthuset på en solig plats, där det är skyddat så väl som möjligt 
från vinden. 

Vid stormvarning , stäng alla fönster och dörrar. 

Vi rekommenderar att man stöder upp takhatten i mitten av växthuset / 
paviljong, under vintermånaderna, vid kraftigt snöfall. 

Om snö blir liggande på taket bör det tas bort.

Har du automatiska fönsteröppnare, ta bort cylinderna under  
vintermånaderna.

Efterspänn muttrarna  1-2 ganger om året om de är lösa. 

er, 
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1 

side 1/14 side 1/14 

Antal Nummer Lrengde 

imm. 

24 " 1e 
M6 x 10 

24 (j) 
1g M6 

8 � 1d 8 � 1d 8 � 1d 

24 
@ 

80 
@ 

09,3 

olastskive 

Det är lätt att montera paviljongen på standardsockeln.  Sockeln är 15 cm hög, vilket ger extra höjd i  paviljongen. Det är viktigt att 

dubbelkontrollera, så det är 100% i vinkel och de diagonala måtten är korrekta innan man gjuter fast.

Det är viktigt att grunden är 100% i vatten och att de 6 bostäderna är 120 grader. Mät de 3 diagonala måtten så har du 120 grader i 6 hörn.

er, 

0 

<D 

N 

1506 

2 

De medföljande anslutningarna (1d) fäster 

paviljongen vid sockeln. Använd plastskiva om  

växthus målats. 



side 2/14 
Vid montering är det bra att vara minst 2 personer. 

  Börja med att samla sidorna nr 2, 4 og 6. (se fig.) Profilerna som används till detta visas ute 
till höger.  lnden man börjar ska man bestemma var man önskar skjutdörren och de två 
fönstren. 

I de 3 sektionerna utan fönster och dörrar  SIDA 2 - 4 och 6 används följande.: 

- Sund profil nr. 83
- Topprofil nr. 85-1
- Hj0rneprofil nr. 89 -....._ ( Begge profiler indgår i
- Mellemprofil nr. 88 de opst0dende profiler)
- Afstiver nr. 90-L og 90a 

I sektionen til dörren SIDA 1 används följande: 

- Sund profil nr. 84
- Topprofil nr. 86-1
- Hj11Jrneprofil nr. 89 -....._ ( Begge profiler indgår iMellemprofil nr. 88 de opst0dende profiler) 

I de 2 sektionerna med fönster SIDA 3 - 5 används följande: 

- Sund profil nr. 83
- Topprofil nr. 87-1
- Hj11Jrneprofil nr. 89

-....._ ( Begge profiler indgår i §°- Mellemprofil nr. 88 de opst0dende profiler) � 
- Afstiver nr. 90-L og 90a � °=>/ - Anslagsprofil til vindue nr. 26 ,§' �1 
- Lukkebeslag til vindue nr. 29 ;? q/

..s- ,j 

I 

SIDE4 

Fönster

Dörrsektion

SIDA 1

Antal 

5 

1 

3 

1 

2 

6 

6 

5 

5 

2 

2 

/ 

Nummer Längd  
imm. 

� 83 1514 

� 84 1515 

n 85-1 1501 

n 86-1 1501 

n 87-1 1501 

..A.. 88 1647 

R 89 1647 

� 90-L 1465 

J 90a 1149 

_,..[_ 26 741 

� 29 
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Börja med at samla en af sektionerna på marken. Därefter sätts det på sockeln där man bygger vidare med efterföljande sektioner.  

Hörnförstärkare 90a används i alla sidosektionerna utom vid sektionen med dörren. 

Kom ihåg att stoppa in extra stålbultar i profilen för fastsättning av:  

- afstiver nr. 90a og 90-L
- anslagsprofil til vindue nr. 26
- lukkebeslag nr. 29
- hj0rneafstiver nr. 800 (se side 5)

89 

\ 

1 

4 

85-1, 86-1 eller87-1

Sätt evt. i 2 stå/bultar 

Sätt i 2 extra stå/

bultar i profil 
nr.89 fill senere 
användning.



sida 4/14 

2. hj0rne 

Vid samling av taket ska man använda takhatt nr. 93-1 samt profilerna nr. 92-1. 

Börja med att samla takkonstruktionen som visas nedanför. Sätt på 2 stk profiler 92-1 på 
takhatt nr. 93-1 med 2 stk. stålbultar var och lyft därefter upp detta på paviljongen. Använd  
silikon på anläggningsytorna mellan takprofil 92-1 och de vågräta profilerna. Sätt fast profil 
nr. 92-1 till de vågräta profiler med 2 stk. stålbultar  ( hörn nr 1) och med 2 stk stålbultar i 
motsatt hörn (hörn nr 4) 
Kom ihåg att sätta i  2 ekstra stålbultar i var profil nr. 92-1 til senare användning. 

"··. 

-,_' 

. 
·.� ...... . 

Til samling af paviljongen  
används\ stålbultar och muttrar.

1. hj0rne 

För upp 2 stålbultar upp i 
var sida av profilen. De  
2 extra används senare 
till hörnförstärkare.

93-1 

6. hj0rne 

Antal 

6 

g 

93-1 

Längd 
imm . 

92-1 1566 



side 5/14 

Antal Nummer 
Lamgde 

imm. 

6 � 92-1 1566 

2. hj0rne

6 D 800 

. 

6. hj0rne

De resterande hörntakprofilerna 92-1 monteras nu, kom ihåg att spara  11 mm. från kanten av hålet på takhatten 93-1 .

Efter det påmonteras de 6 hörnförstärkarna nr. 800 invändigt i pavilljongen, de  sätts på hörnstolparna  nr 89 samt  hörntakprofil nr. 92-1. Kom 
ihåg spännskivorna bakom  de 4 muttrarna. Se nedenstående teckning innifrån växthuset.



side 6/14 

Antal Nummer Lamgde 
imm. 

6 J 73-6L 664 

2. hj0rne

6 J 73-6R 664 

6. hj0rne

Därefter sätts alla takplattor fast. Det finns 12 st. polykarbonatplattor. 6 st. höger och 6 vänster. Skyddsfilmen på båda sidor avlägsnas före montering. 
Lägg märke till plastfilmen med text som visar vilken sida av polykarbonatplattan som ska vara mot solljuset, eftersom plattan på denna sida behandlas 
med UV-skydd. När du har tagit bort skyddsfilmen kan du inte se vilken sida som UV-behandlas, så det är en bra idé att markera den här sidan med en 
svart penna eller liknande. 
Polykarbonatplattorna blåses igenom med tryckluft för att avlägsna ev. skräp i luftkanalerna. Om tryckluft inte finns tillgänglig kan en dammsugare 
användas.

Efter det försluts lufkanalerna med silikon i toppen av plattorna samt 3-4 cm ned på 
sidan som illustrereras på teckningen. 

Plaslister nr. 73-6L Plaslister nr. 73-6R 

Montera nu de svarta plastremsorna nr 73-6L och 73-6R. Dessa vrids på på 
botten av plattorna, det är viktigt att plastremsorna har samma avstånd från
båda ändarna, så det får inte sitta förskjutet.

ln defra 

PLACERA ALDRIG DE SVARTA LISTERNA SAMLADE I SOLEN, DE KAN VÄRMAS UPP SÅ MYCKET ATT DE DEFORMERAS. 
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Antal Nummer 
Lamgde 

imm. 

1 � 91-1c 1331 

2. hj0rne

När du  monterar takplattorna, börja över dörrpartiet. De två 
plattorna över dörrpartiet sätts på som beskrivs nedanför. 

6. hj0rne

Skjut den högra plattan och plastprofil nr. 73-6R ner över  
aluminiumprofil nr. 86-1 samtidigt med att plattan skjuts in i skåran på 
profil 92-1. 

På samma sätt monteras den vänstra plattan.

Efter att de två takplattorna har monterats, höger och vänster, skjuts  mitttakets profilnummer 
91-1c i från botten. Skjut upp profilen så att båda takplattornas långsidor glider in i spåret på
profilen. När profilen är halvvägs, stoppa i  2 aluminiumbultar i spåret på profilen, dessa trycks
in från profilens övre ände. Se ritningen nedan.

91-1c



side 8/14 

Takprofilen nr. 91-1 c skruvas nu fast i botten och toppen. .Mittprofilen ska sitta  7,5 cm från 

kanten på hålet i takhatten.  Sätt på silikon mellan anläggningsytorna i botten mellan 

profil 91-1 c och 86-1. Se nedanstående figurer. 

Til samling av används stålbultar 
och muttrar. 

Är paviljongen målad används 
plastskivorna 0 9,3 för att skydda 
lacken vid montering.

Antal 

1 � 

När de första 2 takplattorna monterats fogas de med silikon hela vägen upp till takhatten längs båda profilerna 92-1 och 

91-1c. Du skal foga med silikon var gång du har monteret 2 takplattor, Väntar man tills alla plattor är på plats är det svårt

att nå med silikonsprutan. Se detaljteckningen nedan.

Nummer 
Lamgde 

imm. 

91-1c 1331 
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Antal Nummer Lamgde 

imm. 

5 � 91-1 1331 

22-a

1 

� 

Fortsätt nu med samma procedur för montering av de resterande takplattorna i paviljongen. Montera plattorna medurs. Innan du monterar de sista 2 
takplattorna i paviljongen, fäst den övre delen av takhatten.
På ritningen nedan ses taket ovanifrån. När du har placerat de två följande takskivorna på paviljongen, pressas profil nr 91-1 upp
på plats som tidigare beskrivits. Totalt används 3 skruvar för att fixera profilen. Observera att vid toppen av taket används 2 bultar samtidigt som man 
monterar profil nr 91-1 monteras även nr. 22-a.
Se följande ritningar.

....... 91-1 

Snit illustration �2-a

v 93-1 � 

/

Montera nu den översta takhatten: 

Börja med att fixera den långa bulten M8 x 165 på takhatt 94-1. Bulten förs in överst i takhatten. 
Kontraspänn den nu med M8 muttern invändigt. det är viktigt att de spänns åt hårt tillsammans. Sätt ev. 
lite silikon kring mutterna när  den är fastspänd.  

 MBx165

94-1 

Nu skall den övre takhatten föras på plats ovanför den 
nedre takhatten 93-1. Stå inne i paviljongen och montera 
takhatten. Skruva fast på tvärbeslaget  22-a. Ha på lite olja 
på mittstången innan påskruvning. paför lite olja på 
skruvstången innan påskruvning. Vänta med att skruva ner 
takhatten helt tills  de två sista plattorna är monterade. 

Avsluta monteringen med att skruva på två st. M8 muttrar  i 
änden av M8 bulten.  Kontraspänn de 2 muttrarna 
hårt.  Muttrarna ska ligga lite i ofas med varandra. 
Montering av hjälppinne för att öppna takhatten:

Sätt fast plastbeslaget med silikon och ev. en skruv.  
/MBm0trik

® 

(J 
"' 

(J 93-1

"' 

® /
MB m0trik ker

® 

Antal I Nummer Lamgde 
imm. 

1 � 94-1 

1 I=== MBx165 

3 ©) MB 



side 10/14 Vänta med att montera profil nr.99 på
dörren. Den  glides istället pa profil nr 
100, när den är monterad. Efter det sätts 
dörren fast på  profil nr. 99. 

För att montera dörren följer det med en 
påse med skruvar och beslag. 
Se beslagsöversikt. 

Kom ihåg att sätta i glas E (3 stk) 
i dörren samtidig som dörren sätts ihop. 
Glasen fixeras med hjälp av silikon. 

Låt dörren ligga med framsidan ner ett 
dygn, så att silikonen stelnar. Först 
därefter monteras dörren fast.

Borra tvärprofilerna i dörren med en 04 
borr om de är målade. 

Antal 

2 

1 

2 1 

2 0 

2 @ 

2 @ 

16 

2 

2 © 

2 IT 

3 

Nummer Lrengde 
i mm. 

97 707 

98a 707 

98 707 

99 687 

2c 1606 

2i 027x6 

2j 016x6,4 

2} - 1 011,5x6,0

34a 

2b 

TORX 

M5x40 

66 

2m-1 06,5/010 

2m m6x16 

2h M6 lasem 

Använd plastskivorna 0 9,3 

om växthuset är målat.

34a 

Det är viktigt att den lilla och stora ringen 
monteras korrekt som illustrerat.

3 

Använd plastskivorna 

010,5 om växthuset är 

målat.
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Antal Nummer 
La,mgde 

1 :) 100 

Profil nr. 100 förs in i dörren i profil nr. 99. 
Därefter förs dörren in mot växthuset som visas på teckningen.  
Aluprofil nr. 88 ska sitta innanför dörrgavlarna närman 
monterar den. Profilen fästs till växthuset med med 4 
stålbultar. 

imm. 

1450 

Ha på silikon mellan plattorna 
H100 og 86-1 
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Använd plastskivor nr 10,5 mellan alla 
skrurvar 34a om växthuset är målat.  
Förborra profil 75O-P och 751-P (04) 
där skruven monteras om växthuset är 
målat. 

34a 

34a 

Antal pr. 

Glaset fixeras med hjälp av silikon.

Ha på silikon där glaset ligger an mot profil 752-400 höger

och 752-P vänster samt i toppen och botten av profil

750-P och 751-P 

Glas D sätts i samtidigt som fönsterramen samlas.

Låt fönstret ligga med yttersidan ner ett dygn så att 

silikonet hinner torka. Först därefter monteras fönstret.

Använd plastskivor 
mellan alla skruvar 
och muttrar om 
växthuset är målat.

vindue 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

27 

Nummer Lrengde 
imm. 

� 750-P 738 

E.__ 751-P 738 

� 752-P left 624 

E: 
752-400

right 624 

r= 27 510 

LI 754-P

:_J 28 023 
� 

32a M5x15 

n 31 M5x25 

© 34 lasem0trik 

l 34a TORX 

M5x40 
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Antal 

2 � 

Montera hängprofil nr. 101 där man valt att placera fönstren.  
Profilerna fastgörs med  3 stk. stålbultar.

Nummer Lrengde 
imm. 

101 745 

Härefter skjuts den översta delen av profil nr. 75O-P in i profil nr. 101. 

Påför silikon på anläggningsytorna

( ..,.  __ '"., ,,_.a



Isättning av glas side 14/14 

Antal Nummer Använd alltid handskar när du arbetar med glas. 

Det finns sammalagt 16 stk. glas. dessa monteras med silikon och plastlisterna nr. 81 og 82 

Ha bara på silikon pa de lodrätta profilerna där glaset ligger an mot aluminiumprofilerna, och inte mot de 

vågräta profilerna i toppen och botten. Rengör anläggningsytorna ioch se till att de är torra innan du har 

på silikon. 

18 

4 

L 81 

� 
82 

Placera glaset som ill. nedenför. Placera med ett  avstånd nedtill pa 1-2 mm. sa glaset inte vilar direkt mot bottenprofilen. 

Klicka  plastlisterna pa plats. De 4 korte plastlister nr. 82 används under de öppningsbara fönstren.

I sidosektionerna vid dörrarna används glas C. Dette sätts pa plats i toppen först och därefter klämms det in mot 

anläggningsprofilerna. Till fönster används glas D. 

Till dörren anv. glas E. 

701 701 701 

1 stk. 

701 

2 stk. 

3 stk. 

D 

703 

E 

8 stk. 

A 

I() 
0 
0 

2 stk. 

Börja med att klicka fast listen på den sida där det är mest utrymme mellan glas och 
aluminiumprofilen. Börja att klicka fast den i toppen eller botten. Klicka bara 
listen på plats halvvägs längs glaset. 

Sätt fast klicklisten på den motsatta sidan av glaset helt.   Därefter klickas resten av 
den första klicklisten fast.

PLACERA ALDRIG DE SVARTA LISTERNA SAMLADE I SOLEN, DE KAN VÄRMAS UPP OCH BLI DEFORMERADE.

Lrengde 

imm. 

1646 

1010 




