
Monteringsanvisning lusthus model ROYALE 13 m2. (serie1000) side 1/25 

449 cm. 

4486 mm. 

2243 mm. 
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Gjut fast bottenprofilen som illustrerat. Gräv ner 
hörnplintarna till frostfritt djup. 

Det är viktigt att grunden är 100 % 
vågrätt och att alla vinklar är 120 
grader. 

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

192 cm. 

Stötta gärna upp takhatten i mitten med en pinne under 
vinterhalvåret. Om det blir liggandes snö på taket under 
vinterhalvåret, sopa gärna bort den.

Har man automatiska fönsteröppnare, skruva av cylindern 
under vinterhalvåret. 

Tvätta gärna av växthuset med t.ex. såpa efter 
odlingssäsongen. 

Efterspänn muttrarna någon gång per säsong om de 
börjar kännas lösa.

Kontrollera att alla vinklar är 120 
grader genom att se till att alla 
diagonaler är lika långa. 
Diagonalmåtten ska vara 4486 mm, 
mätt utvändigt på sockeln. 
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Innan du monterar lusthuset ska du bestämma 

var dörren ska vara och montera bottenprofill 

1030 på den sida där dörren ska vara. 

1 

80211 

Montera de 6 hörnstolparna nr. 932 samt de 10 snedstagen 
nr. 80224. Montera inte snedstag i sidopartiet där dörren 
ska vara.  

932 

80224 

Antal Antal Antal Antal 
Längd

Model Model Model Model Nummer 
9,8 m2 12,1m2 14,5m2 16,8m2 imm. 

ø Il 

ø \\l @ 2p M6 

© 95 017/6 

' 2n M6x 12 

5 5 5 5 1031 

d 2243 X 97 X 55 
80211 1 1 1 

Nummer Längd 
imm. 

Nummer 

1030 

-0 932 1767 X 80 X 72 
� 2p 

@ 

932 

80224 1154 X 18x 3 

932 

Använd bara plastbrickor om lusthuset är 
målat och det inte används metalbricka 
nr. 95 

' 2n 

Längd 
imm. 

M6 

09,3/6 

M6x 12 
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Sätt nu dit de10 lodräta mellanprofilerna nr. 832

samtidigt med de 5 vågräta vinkelprofiler nr. 1037

samt snedstagen 80224. 

Härefter monteres nu de 3 vågräta anslagsprofiler

til de öppningsbara fönstren, nr. 1043 samt
beslag nr. 29. Notera att de två jacken på 

långsidan av profil nr. 1043, skall vara vända upåt.

Vi rekomenderar att man placerar de 3 fönstren

på de 3 sidopartierna som är längst bort från 

dörrpartiet. 

Det är angivet cirka-mått för placering 

af profil 1037 och 1043. De kan justeras senare 

efter behov.

1 
832 

1176 mm. från 
underkant sockel till 
överkant profil nr. 1043 

Antal Nummer 

JlL 10 832 

5 1037 

_l_ 3 1043 

� 3 29 

832 
832 

Längd
i mm. 

Nummer 

1767 X 35 X 20 � 2p 

2178x30x30 q 

@ 95 

745 X 41 X 37 

' 2n 

832 

832 

Använd bara plastbrickor om lusthuset är 
målat och det inte används metalbricka 
nr. 95 

metallskiva

1037 

\ 
979 mm. från  
underkant sockel till 
överkant profil nr. 1037 

Längd 
i mm. 

M6 

09,3/6,0 

017/6 

M6 x 12 



1 

2 

Nu monteres de 2 lodretta karmprofiler  nr. 871 eller 860, beroende på dörrtyp samt  2 vinkelavlastare nr 938. 
side 4/25 

Antal 

� 
karmprofil 2 

stalldörr

� 
karmprofil 2 
skjutdörr

L 2 

Sätt i två extra bultar i 
profilen för montering av 
vinkelavlastare

t� 
�t 

Nummer Längd 
i mm. 

860 1767x81 x33 

871 1767 X 95 X 35 

1038 579 X 30 X 30 

sätt i 8 bultar, 2n för montering 
av stalldörr senare. Detta görs 

också på motstående 
karmprofil.

4 

Nummer 
@ 2p 

q 

� 2n 

@ 95 

j 15 

Längd
M6 

Använd bara plastbrickor om lusthuset är 
målat och det inte används metalbricka 
nr. 95 

09,3/6,0 

M6x 12 

017/6 

tätningslist

1 

Sätt i två extra bultar i 
profilen för montering av 
vinkelavlastare

�� 
Tätningslist nr 15   skjuts på profilen.

3 
Sett inifrån lusthuset. Montera två vinkelavlastare

 nr 1038, en på var sida av dörren.

871 

871 



Isättning av gångjärn

Montera nu de 8 gångjärnsdelarna nr. 808 och 808a som 
sätts fast med 8 st bultar nr 2n som redan är isatta i den 
lodräta karmprofilen. 

Gångjärnen sätts fast med mutter och en metallskiva mellan 
gångjärnet och muttern. 
Kom ihåg att sätta på plastskiva nr 764 innan dörren 
monteras. 

Måtten för gångjärnen är cirka-mått som finjusteras när 
dörren är monterad. Smörj gärna gångjärnen en gång per år

1 

2 

764 
"' 

Antal 

4 

4 

, I o o I 

@ 

G:_J 
�0 

metal-skive 

@ 

' 
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Nummer Längd

808 141 

808a 141 

95 ø17/ø6 

2p M6 

2n M6 x 12 
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� 

� 
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Nu monteras de 6 vågräta takränneprofilerna. Det är viktigt att de placeras korrekt.  side 6/25 

Antal Nummer 

Över dörren 1 1033 

Utan stuprör 1 1034 

stuprör 2 1035 höger sida

stuprör 2 1036 vänster sida

Hörn 2 Fönster 

1036 

1036 

hjørne 6 

Längd
i mm. 

2290x115x98 

2290 X 115 X 98 

2290x115x98 

2290 X 115 X 98 

Hörn 3

stuprör 

Här visas en bild av täkränneprofilerna monterade på lusthuset 
sett uppifrån. Stuprör är monterade på lusthuset i hörn 2 och 5. 
Vi rekomenderar denna placering. De tre fönstren rekomenderas 
att placeras längst bort från dörrsidan.  

Det är dock möjligt att flytta det ena stupröret från hörn 2 till hörn 3.

Det är viktigt att profil nr 1033 monteras där dörren ska vara.  

Profil 1035 och 1036 ska alltid sammankopplas i den ända där 
utfräsning för stupröret är.  

Innan takränneprofilerna monteras är det viktigt att föra in 
monteringsbult 2n i de lodräta profilerna:

I de 6 hörnprofiler nr. 932 , sätts 4 bultar, 2st i vart spår.  

I de lodräta profilerna nr 832 , sätt i 1 bult.  

I karmprofilerna till dörren nr. 860 / 871, sätt i 2 bultar, en i vart spår.  

1 

3 

4 

932 
/ 

2 

Sätt i 2 extra bultar i profilen, 
för montering av 
takränneprofil 2n 

860 

Sätt i 2 extra Ibultar i profilen 
för montering av takränne-
profil � � 2n 

i 
i 

2n 

832 
/ 



Antal Nummer 
Längd

i mm. 

� 
4 813 110 X 110 X 25 

� 

2 814 110 X 110 X 25 

(J/j 

� 

@ 

Montera nu takränneprofiler. Kom ihåg att sätta i takrännesamlarna
813 och 814, samtidigt med monteringen af takränneproflierna.

Använd silikon, för tätning af takränna.

När den sista takränneprofilen skall monteras är det nödvändigt att

lossa motstående takränneprofil, samt de vågräta vinkelavlastare nere

på hörnstolpen för att få takrännan på plats.

Använd bult nr. 2n, som redan är isatta i de
lodräta profiler för fastspänning används
metallskiva nr. 95 och låsmutter nr. 2n. 

I hörnprofilen ska det vara 2 extra bultar. 

De använs senare till hörnförstärkare.  

1036 med stuprör
1033 utan stuprör (över dörrparti)

Nummer Längd 

2h Låsmutter M6 

2n M6x 12 

95 017/6 

1. Viktigt. Kom ihåg att sätta i 3 bultar i var och en
av de de tre takränneprofilerna, där det ska sitta
öppningsbara fönster under.

2. Viktigt. Kom ihåg att sätta i 6 bultar i den takränneprofil
där det ska vara skjutdörr under.

3. Viktigt. Kom ihåg att sätta i 2 bultar i den takränneprofil
där det ska vara stalldörr under.

side 7/25 

1035/1036 med stuprör
1034 utan stuprör

814 med stuprör 
813 utan stuprör

- använd silikon

/ 



Nummer Längd 

@ 2h Låsmutter M6 

q 09,3/6,0 
 Använd bara plastbrickor om lust-
huset är målat och det inte används 
metalbricka nr. 95 

' 2n M6x 12 
2. hjørne 

@ 95 017/6 

Til samling af taket skall man använda takhatt nr. 93-1 samt profilerna nr. 156-1. 

Börja med att samla takkonstruktionen som illustreras nedanför. Sätt på 2 stk profiler 156-1 
på takhatt nr. 93-1 med vardera 2 stk. stålbultar och lyft det därefter upp på lysthuset. Ha på silikon 
på anläggningsytorna mellan takprofil 156-1 och de vågräta takränneprofilerna. Gör fast profil nr. 
156-1 med 2 stk. stålbultar i (hörn 1) och med 2 stk stålbultar i motsatt hörn (hörn 4) Kom ihåg att
sätta i 4 extra stålbultar, 2 i vart spår i vardera profil  nr. 156-1,  för senare användning. Använd ev. en 
stötta som stödjer upp takhatten så den inte kantrar tills övriga takprofiler blivit monterade.

För samling av profilerna uppe vid takhatten används stålbult och låsmutter.

Är lusthuset målat används också plastskivorna  ø 9,3 
tför att skydda lacken vid montering.  

&�
�

h 

Tappsamling Bottensamling 

1. hjørne

Måtten som anges är mätt parallellt 
med takhattens lutning. 

För samling i botten 
vid takränneprofilerna 
används alltid 
metallskiva.  

För upp 8 stålbultar på var 
sida av profilen, de 4 extra 
används senare till hörn samt 
vinkelavlastare. 

6. hjørne

Antal 

6 

side 8/25 

Nummer Längd
imm. 

156-1 2370 

För upp 8 stålbultar på var 
sida av profilen, de 4 extra 
används senare till hörn 
samt vinkelavlastare. 
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Antal Nummer Längd 
imm. 

6 � 156-1 2370 

2. hjørne

6 D 800 

� 

6. hjørne

De resterende hörntakprofilerna 156-1 monteres nu, kom ihåg att spara 11 mm. från kanten av hålet  på takhatten 93-1 .

Efter det monteras de 6 hörnavlastarna nr. 800 invändigt i pavilljongen, de monteras på hörnstolparna nr 932 samt hörntakprofilerna  nr.156-1. Kom 

ihåg stålspänneskivorna bakom de 4 låsmuttrarna som sätts på. Se nedanstående teckning inifrån lusthuset.  

Montera nu de 6 avlastarna nr. 165. Detta görs innifrån lusthuset.  

På teckningen visas 1 av de 6 takhörn, sett innifrån. Gör likadant med de resterande fem hörnen.  

Antal Nummer 
Längd 

imm. 

6 165 1697 

Vid montering av avlastare, 
använd stålbult samt låsmutter. 

Är lusthuset målat, använd också 
plastskivorna  Ø 9,3 för att skydda 
lacken vid åtspänning. 
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Antal Nummer 
Längd 

imm. 

6 J 161-6L 1024 

2. hjørne

6 J 161-6R 1024 

6. hjørne

Härefter färdigställs takplattorna. Det finns sammanlagt 12 stk. polykarbonatplattor. 6 stk. höger och 6 stk vänster.  Skydsfilmen på båda 

sidor avlägsnas innan montering. Notera att den genomskinliga skyddsplasten med tryckt text är sidan som ska vara vänd utåt då den 

sidan är UV-skyddsbehandlad. Efter att man tagit loss skyddsplasten kan man inte se vilken sida som är skyddsbehandlad så det kan 

vara bra att markera den sidan t.ex. med en tuschpenna.  

Blås igenom polykarbonatplattorna med tryckluft för att få loss ev. skräp från luftkanalerna. Har man inte tryckluft kan en dammsugare 

användas. 

Därefter stängds luftkanalerna med silikon, i toppen av plattorna samt 3-4 cm 

Herefter lukkes lufkanalerne med silicone, i toppen af pladerne samt 3-4 cm ned 

på snedsidan som visas på teckningen.  

Plastlister nr. 161-6L Piastlister nr. 161-6R 

Montera nu de svarta plastlisterna nr. 161-6L og 161-6R. Dessa vrides 

på i botten av plattorna, det är viktigt att plastlisterna har samme 

avstånd från båda ändar och ut till kanten av plattan så att den inte sitter 

förskjuten. 

Indefra 

PLACERA ALDRIG DE SVARTA PLASTLISTERNA SAMLADE I SOLEN. DE KAN VÄRMAS UPP SÅ MYCKET ATT DE BLIR DEFORMERADE.  



side 11/25 

Antal Nummer 
Längd 

imm. 

1 � 158-1 2049 

2. hjørne 

Börja nu med att montera takplattorna. Börja över dörrpartiet. De 

två plattor över dörrpartiet monteras som beskrivs nedanför. 

6. hjørne

161-6R 

Skjut höger platta och plastprofil nr. 161-6R ner över takränneprofil  nr. 

1033 samtidigt som plattan skjuts in i skåran på profil 156-1. 

På samma sätt monteras vänster platta. 

Efter att man har monterat de två takplattorna, höger och vänster, skjuts mitt-takprofilen  

nr. 158-1 upp nedifrån. Skjut upp profilen så båda takplattornas långsidor glider in i 

spåret på profilen. När profilen är halvvägs upp, sätt i 3 st stålbultar 2n i spåret på 

profilen uppifrån.  Se nedanstående teckning. 

1. hjørne 
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Mitt-takprofilen nr. 158-1 skruvas nu fast i botten, mitten och toppen. Mitt-takprofilen skall 

sitta 7,5 cm från kanten av hålet i takhatten. Ha på silikon mellan anläggningsytorna i botten 

melan profilerna. Se nedanstående teckningar. 

2h 

Antal 

1 

Nummer Längd 
imm. 

� 158-1 2049 

Till samling av profilerna uppe vid takhatten används stålbultar och låsmuttrar.  

Är lusthuset målat används också plastiskivorna Ø 9,3 för att skydda lacken vid 
åtspänning.

Vid samling i botten vid takränneprofilerna används alltid metallskiva. 

När de första 2 takplattor är monterade fogas de med silikon hela vägen upp till takhatten längs bägge profiler 156-1 og 158-1. 

Du skal foga var gång du har monterat 2 takplattor. Väntar man tills alla takplattor är monterade är det svårt att nå med 

fogpistolen.  
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Antal Nummer Längd imm. 

5 � 158-1 2049 

22-a 

1 

� 

Innan man monterar

På nedenstående teckning ses takhatten uppifrån. När man har satt på två takplattor på lusthuset skjuts profil nr. 158-1 upp på plats som 
tidligere beskrivits. Her används sammanlagt 4 bultar för fastsättning av profilen. Notera att vid toppen, vid takhatten anvädns  2 bultar mot tidigare 
en. Samtidigt med att profilen sätts fast uppe på takhatten monteras beslag nr. 22-a. 
Se nedenstående teckningar. l8 

� ) 
Tvärsnitts-illustration �2-a

v 93-1 � 

Montera nu  den översta takhatten.

Börja med att fixera den långa bulten M8 x 165 til takhatt 94-1. Bulten förs in övert i takhatten. 
Kontraspänn den nu med  MB muttern invändingt. Det är viktigt att de spänns åt hårt tillsammans. 
Använd eventuellt lite silikon runt muttern när den är fastspänd.       MSx165/ 

94-1

Nu skall takhatten på plats över den andra takhatten 93-1. 
Stå inne i lusthuset och montera takhatten. Skruva på 
takhatten till tvärbeslaget 22-a. Ha på olja på mittstången 
innan påskruvning. Vänta med att skruva ned takhatten helt 
tills de två sista takplattorna är monterade.

Avsluta  monteringen med att skruva på 
2stk. M8 muttrar i änden av M8 bulten. Kontraspänn  
de 2 muttrarna hårt.  Muttrarna ska sitta lite förskjutna mot 
varandra.

Montering av hjälpstav för att vrida takhatten.: 

Gör fast plastbeslaget med silikon och evt. en skruv. 

() 

() 

/MS mutter 
@) 

93-1 

® /MB møtrik ker

® 

Antal I Nummer Längd imm. 

1 � 94-1

1 � M8x165 

3 @ M8 



Använd plastskiva  010,5 mellan 
alla skruvar  34a om lusthuset är 
målat.

Påför silikon i toppen och 
bottenprofilerna där glaset 
skjuts in. 

Montering av fönster side 14/25 

Vänta med att montera fönstren på lusthuset tills glaset är monterat.

Doppa den yttersta änden av skruvarna 34a i olja innan de 

monteras, det underlättar inskruvningen. Är lusthuset målat förborra 

med 4 mm borr.  

GlasD 

För in tätningsband i profileno

kläm åt efterföljande 
efterfølgende prfil i änden för 
att fixera tätningsbandet. 

Antal pr. 
Nummer Längd

fönster i mm. 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

4 

(}) 

� 1041 

E._ 1042 

F 859 

n 27 

u 754 

0 28 

1i' 32a 

IT 31 

0 34 

l 34a 

@ 

m 15 

� 

16 

753 

753 

614 

510 

50 

ø23 

M5x15 

M5x25 

låsemøtrik 

TORX 

M5x40 

010 / 05 

Tätning

U-gummi
liste

27 För in tätningsband i profilen

o 

Kläm åt efterföljande profil 
i änden för att fixera 
tätningsbandet.  

i 28 

B 



Montering av skjutdörr

0 

Alla teckningar visas som om du såg dörren utifrån.  

Sätt dit dörren först när allt glas/polykarbonat är 
monterat på lusthuset. 

872 

5 

�o 

7 

Vänster skjutdörr 

När dörrarna samlas, lägg dem på ett plant golv. Om 

dörrarna vippar (inte är helt i våg) skall de vridas i 

våg. Detta görs genom att en person tar tag i ena 

änden och en annan vrider den andra änden, eller att 

dörren fixeras i botten mellan två fasta punkter och 

vrides i toppen. 

A 

�o 

Höger skjutdörr

Antal 

3 C L 
2 J l 
4 2=S 

4 5� 

4 

�
4 @1m:ml 

4 (j 

4 ® 

32 IF-> 

24 0 

� I 

G/asE 
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Nummer Längd

872 1725 

873 1725 

968 379 

974 379 

805 

876 M8x60 

877 M8 

878 016/08 

34a 
TORX 

M5x4O 

807 014/012 

15 tätningsband

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 af vänster skjutdörr. 

Alla teckningar visas som om du ser dörren 

utifrån.  

Doppa den yttersta spetsen av skruvarna  34a i 
olja innan de monteras. Det underlättar 
inskruvningen. 

Glaset  sätts i samtidigt som dörren samlas. 
Använd  V-gummilist på den lodräta kanten av 
glaset. (49 cm) och silikon på det vågräta. 
(Använd inte gummilist på polycarbonat) 

Kom ihåg att sätta i tätningslist i tvärprofilerna 

innan dörren samlas. Tätningslisterna i profil  

873 fixeras genom att klämma åt profilen med 

en tång i änden.  

Dörrhandtaget monteras först när dörren är 

monterad på lusthuset.

Rullhjulen till dörr nr. 805 kan justeras i höjdled 
genom att vrida dem runt i gängorna på bult nr. 
876. Använd måtten nedan som utgångspunkt

och finjustera vid montering av dörren.  4 .

805 

Glas4 mm. 

8 

2 

16 
/ 

16 
/ 

side 16/25 

15 

873 

873 

873 

873 



A 

807 
�a 

� 

C 

807 
�a 

� 

E 

807 

� 
� 

G 

807 

0 

0 

872 

872 

872 

0 

0 

872 

Montering av höger skjutdörr

Alla teckningar visas som om du ser dörren utifrån.  
Doppa den yttersta spetsen av skruvarna  34a i 
olja innan de monteras. Det underlättar 
inskruvningen. 

Glaset  sätts i samtidigt som dörren samlas. 
Använd  V-gummilist på den lodräta kanten av 
glaset. (49 cm) och silikon på det vågräta. 
(Använd inte gummilist på polycarbonat) 

Kom ihåg att sätta i tätningslist i tvärprofilerna 
innan dörren samlas. Tätningslisterna i profil  
872 fixeras genom att klämma åt profilen 
med en tång i änden.  

Dörrhandtaget monteras först när dörren är 
monterad på lusthuset.

Rullhjulen till dörr nr. 805 kan justeras i höjdled 
genom att vrida dem runt i gängorna på bult nr. 876. 

Använd måtten nedan som utgångspunkt och 
finjustera vid montering av dörren. 

805 

Glas4 mm. 

H 

B 

16 
/ 

16 
/ 

872 

872 

872 

15 

side 17/25 

34a 
' 807 

'"o

"o 



Montering av stalldörr

Alla teckningar visas som om du ser dörren utifrån.

Sätt fast dörren först när allt glas/polykarbonat är 
monterat på lusthuset.

862 

7 

När dörrarna samlas, lägg dem på ett plant 

golv. Om dörrarna vippar (inte är helt i våg) 

skall de vridas i våg. Detta görs genom att en 

person tar tag i ena änden och en annan vrider 

den andra änden, eller att dörren fixeras i 

botten mellan två fasta punkter och 

vrides i toppen. 

Antal 

4 

44 

45 

Nummer 

Ir- 34a 

0 • u - 765 

� 787-20 

4 i 15 

16 

@ Plastskiva q 

Höger stalldörr

side 18/25 

Längd Antal Nummer Längd

TORX 
M5x40 

2 l____j_ 861 598 

TORX 
M5x 100 2 r, 862 1148 

03,9 X 20 

TORX 1 � 863 598 

tætningband 

U-gummilist 

1 � 864 1148 

09,3/6,0 1 .J�C- 865 598 

1 ��C- 866 1148 

8 � 967 379 

2 2S 968 379 

2 � 970 485 

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 och765 i 

olja innan de skruvas in. Det underlättar inskruvningen. 
s

Glaset sätts i samtidigt som dörrarna samlas.
Använd U-gummiliste på det lodräta delen av glaset
(49 cm.) och silikon på det vågräta. 
(Använd inte gummilist vid polykarbonat) 

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

Vänta med att montera skjutregel nr. 806, tills

dörrarna är monterade och finjusterade på

lusthuset.

Glas4 mm. 

side 19/25 

4 865 

15 

866 

16 

866 

866 



A 

G 

I 
765 

864 

Samling av höger stalldörr

Alla teckningar visas som om du såg dörren utifrån

Doppa den yttersta delen av skruvarna 34a och 765 i 

olja innan de skruvas in. Det underlättar inskruvningen. s

Glaset sätts i samtidigt som dörrarna samlas.

Använd U-gummiliste på det lodräta delen av

glaset  (49 cm.) och silikon på det vågräta.

(Använd inte gummilist vid polykarbonat)

Kom ihåg att sätta i tätningslist i tvärprofilerna

innan dörren samlas.

Vänta med att montera skjutregel nr. 806, tills

dörrarna är monterade och finjusterade på

lusthuset.

Glas4 mm. 

F 

862 

J 

862 762 



Isättning av glas

Glaset  levereras i en träpall som skall stå upprätt. Öppna upp i toppen av pallen och dra glasen uppåt. 

Der är sammanlagt  26 stk. glas, dessa monteres m.h.a. U-gummilist samt klämprofilerna. 

- klämprofil nr. 855, används till de långa glasen på 1762 mm. A og C, upp mot de lodrätta hörnstolparna
nr.932 samt upp mot karmprofilerna vid dörrarna  nr. 860 eller 871.

- klämprofil nr. 835, används vid de 2 långa glas på 1762 x 692 mm., på var sida  i mitten av de 2
sidsektionerna utan dörr och öppningsbara fönster.

- Klämprofil nr 835a, används under de öppningsbara fönstren, på glas B

- Klämprofil nr. 835b, används ovanför glas B, där de öppningsbara fönstren senere monteres.

- På alla glas sätts LI-gummiliste på i botten samt på de 2 lodräta sidor, altså ingen gummilist i toppen.
(Se Fig. 1)

692 692 493 747 

3 stk. öppningsbara fönster 

D 

N 
3 stk. under fönster 

12 stk. sidor B 

2 stk. vid 
dörrarna 

A C 

Fig. 1 Gummilist 

Gummilist 

Gummilist 

side 21/25 

Antal Nummer Längd 
imm. 

4 n 835 1765 

6 n 835a 1114 

6 n 835b 647 

14 C 855 1765 

130 il-> 787-20 04x 16 

130 @ 08/04 
08,0 

plastskiva 

544 

{� -- - - -� 

6 stk. dörr 

E 

U-gummilist Nummer 

16 



Fixera glaset löpande med klämprofilerna Det är bra om man är två personer när man monterar klämprofilerna. Den ene 

skruvar fast klämprofilerna utifrån medans den andra står inne i lusthuset och håller emot samtidigt som klämprofilen 

skruvas på.  

787-20

V 
Använd plastskiva  08 om

lusthuset är målat.

Gummilist 

Antal 

4 

6 

6 

14 

130 

130 

787-20

�

Använd plastskiva  08 om
lusthuset är målat.

n 

n 

n 

C 
li-> 

@ 

Nummer 

835 

835a 

835b 

855 

787-20

08/04 

Gummiliste 

side 22/25 

Längd
imm. 

1765 

1114 

647 

1765 

04x 16 
08,0 

plastskiva 



Montering av fönster
side 23/25 

Nummer Längd 
� 2p M6 

q 

Använd bara plastbrickor om lusthuset är 
målat och det inte används metalbricka nr. 
95 

09,3/6,0 

� 2n M6 X 12 

� 
1040 748 

Sätt dit profil nr. 1040 där man valt att placera de öppningsbara 

fönstren. Profilen fastgörs med 3 st stålbultar som redan satts dit i 

takränneprofilen. ( side 7) 

Härefter monteras fönstren genom att den översta profilen på fönster  

nr. 1041 skjuts in i  ind i profile nr. 1040. Fönstret ska vara i öppen 

position när det skjuts på plats. 

Montering av stalldörr Antal Nummer Längd 
imm. 

De 2 nedersta dörr-delarna monteras först. Därefter sätts de två
översta dit. Här är det nödvändigt att lossa gångjärnen i karmen
innan montering. De ska inte skruvas av, men bara förskjutas
nedåt.   

@ 2 q 
ø9,3/ø6 
lastskiva

@ Låsemøtrik 2 2h 

� 2 2n 

e •'J 2 882 

1 Montera nu de  2 dörrhållarna nr. 882. Använd 

de 2 extra bultar som blev isatt  i
takränneprofilen ( side 7). 

Beslagen finjusteres när dörrarna är
monterade på lusthuset.

\ 
2n / 

q 

q 

2h 

M6 

M6x 12 



side 24/25 

Nummer Längd 
imm. Antal Nummer 

Längd
imm. 

@ 2p M6 

(J) 2h Låsemøtrik M6 

' 2n M6 X 12 

Montering av skjutdörr

Börja med att montera styrprofil nr. 979 ovanpå bottenprofilen där denna ska sitta. Den 
fastgöres med 6 torx-skruvar nr. 787-20. Förborra i bottenprofilen med ø3 mm. borr. 
Mellan skruven och styrprofilen används en plastskiva.  Fig 1. 

Härefter monteas  glideprofilen 975, som fastgörs m.h.a. 6 stk. bultar nr. 2n, som
redan är isatta i den överliggande profilen ( se side 7) Vid montering av muttrarna 
underlättar det om man har en toppnyckel. Vänta med att sätta dit ändavslut 819 
och 820 tills dörren är finjusterad Fig 2 - 3. 

Sätt därefter dit skjutdörrarna och finjustera dessa.

Tilll sist monteras handtag. ( Fig. 4 ) och dörrstopp  ( Fig 5 ).
Hålen borras med Øl, men börja med ett mindre borr (Ø4) 
Till dörrstopp används bult  nr. 2n. 
den påsätts på  profil nr. 975, mitt på långsidan invändigt och
12 mm. upp. 

1 

4 

Sätts dit först 
efter att dörrarna  
är finjusterade. 

li 
J 

il 
� 

7 
@ 

I-> 

(Bif 

� 
� 

@ 

� 

� � 

IDå det är individuellt hur högt man vill ha handtaget
�-1-111---�

c:::::--
-1-� borrar man själv de 4 hålen på önskad höjd. 

hBörja med ø4 och sluta med øl . 

Stormbeslag nr. 882, monteras på det ena 
handtaget, det förborras hål med Ø6 mm. till 
beslaget. 

1 975 

1 979 

7 ø8/ø4 

7 787-20 

1 820 

1 819 

4 1f 
16 
q 

4 80231 

1 882 

1955x93x41 

1955x 18x 18 

ø8/ø4 plastskiva 

ø3,9 x 20 mm torx 

94 X 57 X 27 

94 X 57 X 27 

M6x50 

U-gummilist

ø9,3/ø6 plastskiva

/ 
Ha på si/ikon 



Antal Nummer 

2 rP 815 

1 lf- 34a 

Längd 

TORX 

M5x40 

Montering av stuprör

Använd silikon vid montering av stuprör

Vid montering av stuprör förborras dessa med
4 mm borr.

side 25/25 
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