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Trappstege
Glassugkoppar



För att underlätta monteringen och få ett gott slutresultat ber vi Dig notera följande innan Du börjar.
Läs igenom hela monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas.
Kontrollera att alla beställda komponenter finns med och är oskadade.

Alla virkesdelar ska behandlas. Detta göres bäst och enklast före montering för att komma åt överallt. Behandling ska ske 
först med grundolja och därefter ytbehandling. OBS! Var extra noga vid allt ändträ.
Vi rekommenderar att behandla synliga kvistar med kvistlack för att minska risken för genomslag.

Monteras växthuset med en gjuten betongplatta som grund bör någon form av skydd, till exempel syllpapp, läggas mellan 
platta och trädelar för att förhindra fuktvandring från betongen upp i virket.
Det medföljer syllpapp att lägga mellan den tryckimpregnaerad grundramen och växthusets buttenprofil för att förhindra 
fuktvandring här.

Att tänka på vid montering

Man behöver vara minst 2 personer för att montera växthuset.
Vi rekommenderar att ha tillgång till en liten flyttbar byggställning när växthuset byggs.
Det är viktigt att ha en stabil yta att stå på när man arbetar på hög höjd.
Var försiktig vid montering av glas. Använd alltid handskar och skyddsglasögon.
Sugkoppar för att lyfta och hantera glasen underlättar arbetet.

Tänk på att försöka montera skruvar och beslag så osynligt som möjligt för bästa slutresultat. 

Vi rekommenderar att förborra med ett litet borr innan skruvar dras i. Detta för att minska risken att träet spricker och även 
att det underlätta r styrningen av skruven.
   
Reglar levereras okapade.
Kapa till önskat mått.

Gjuten grund:
Om en betongplatta ska gjutas som grund rekommenderar vi att denna gjuts ca 50 mm större än yttermåtten runt om. 
På så sätt finns lite marginaler vid byggnation av stommen. Detta ”överhäng” kan med fördel plåtas in för snyggt avslut.



Yttermått på växthus

Storlek

2982

2982

2982

2982

4428

5874

8,9 m2

13,2 m2

17,5 m2



#  Part             Dim (mm)  Pcs  8,9m2   13,2m2  17,5 m2

A  Stomme       1 1 1

G1  Glas    675x1864   14 18 22
G2  Glas    675x429/235   2 2 2 
G3  Glas    675x221/27   2 2 2 
G4  Glas    675x635/441   2 2 2 
G5  Glas    675x842/648   2 2 2
G6  Glas    675x808   3 5 7
G7  Glas    708x3050   2 4 6
G8  Glas    727x3050   2 2 2

J1  Glaslister   18x24x2000   75 75 100

K1  Sockelregel impr  45x95x3000   6 6 6
D1  Pardörr        1 1 1
D2  Ventilationsfönster      1 1 1
E1  Fönsterbleck   678 mm   24 32 40
F1  Regel    45x70x3300   8 8 12
H1  Syllpapp   15 m    1 1 1 
B1  Upplagsprofil tak  5 m    6 9 9
B2  Täckprofil tak   5 m    6 9 9 
C6  Kronlist    4x5 m    18 18 24
E2  Nockprofil   1600 mm   2 3 4
E3  Takglasinsfästningsplåt  652 mm   4 8 8 
E4  Vindskiveplåt   1500 mm   5 5 5 
  
C1  Glaslistskruv   3,5x40    2pkt 2pkt 3pkt
C2  Montageskruv   4,2x25    1pkt 1pkt 1pkt
C4+C5 Skruv med bricka  5,0x60    80 120 160
C3  Träskruv   5,0x50    50 50 50
O  Träskruv   5,0x70    50 50 50
P  Träskruv   5,0x90    200 200 200
R  Träskruv   6,0x180
S  Träplugg   8x40

  Automatsk fönsteröppnare     1 1 1 





Förberedelser:
Det är viktigt att ha en stabil yta att förankra sockeln i.
Denna måste vara helt i våg.
Exempel på underlag kan vara:

1. Gjuten platta
2. Gjuten stödmur
3. Träregelverk på plintar.



1. 

OBS! Långsidorna skarvas av 2st 45x95 reglar

Montera Sockel
Kapa till de tryckimpregnerade reglarna 45x95 till rätt mått. 
Skruva ihop med skruv 6x180. 

Förankra sockeln i underlaget. 
Viktigt! Kontrollera att sockeln är helt rätvinklig och i våg.
Kryssmät för att kontrollera att den är helt rät i vinklarna.

P: 6,0x180



2. 

Montera den höga långsidan
Använd träplugg 8x40 samt skruv 5x90 och 6x180 för att skruva ihop långsidorna.
Skruv 5x90 skråskruvas in mot stolpen.
Hörnstolparna finns höger och vänster och ska vara vända enligt bild nedan.

Mellandelarna pluggas och skråskuvas på plats.
Förborra för att undvika att träet spricker.

R: 6x180 S: 8x40      x2

56x180

P: 5x90

S: 8x40    

P: 5x90

S: 8x40      x2

28x95



Utsida

Insida



3. 
Montera den låga långsidan
Använd träplugg 8x40 samt skruv 5x90 och 6x180 för att skruva ihop långsidorna.
Hörnstolparna finns höger och vänster och ska vara vända enligt bild nedan.

Utsida

Insida

P: 5x90

S: 8x40      x2
28x95

R: 6x180 S: 8x40      x2
56x180





4. 
Montera Bakre gavel
Använd träplugg 8x40 samt skruv 5x90 för att skruva ihop gaveln.

P: 5x90 S: 8x40      x2

P: 5x90

S: 8x40    

28x95





5. 

Montera Dörrgavel
Använd träplugg 8x40 samt skruv 5x90 för att skruva ihop dörrgaveln.

P: 5x90 S: 8x40      x2

28x95

P: 5x90

S: 8x40    





6. 
Montera ihop växthusets 4 sidor
Mellandelen pluggas och skåsruvas mot gaveln. Använd plugg 8x40 samt Skruv 5,0x90
Fäst med Skruv 6x180 från utsidan. 

R: 6x180S: 8x40

P: 5x90



7. 
Fortsätt på samma sätt med andra gaveln.

R: 6x180

P: 5x90

S: 8x40



8. 
Montera sista väggen enligt tidigare.

R: 6x180S: 8x40

P: 5x90



När växthusets 4 sidor är monterade, skruva fast bottenbrädan i sockeln. 
Använd 1st skruv 5x50 i varje fack.

C3: 5,0x50



Montera inre glasningslister
Såga till glaslister 18x24 mm nertil och upptill (mot bärlinor) till varje fack av sidoglas.
Placera listen på högkant.
Skruva fast med glaslistskruv 3,5x40.
Linjera med glasfalsen i stolparna.

J1: 18x24

9. 

18

24



J1: 18x24



Montera diagonalsträvor i hörnen.
OBS! Väg noggrannt in så att all 4 hörnen är i lod.
Sträva vid behov med tillfälliga strävor för att hålla växthuset i lod.
Såga till diagonalsträvor av reglar 45x70 och säkra alla 4 hörnen.
Skruva fast med 5x90.

För att få rätt vinkel på diagonalsträvorna:
Håll upp regeln mot stolparna.
Rita av på regeln var den ska kapas.
Såga efter de ritade linjerna.

10. 

F1: 18x24



11. 
Montera yttersta takstolen.
Lägg takstolen över dörrgaveln på plats.
Skruva fast med skruv 5,0x90 och 5,0x70

O: 5x70

P: 5x90

P: 5x90

O: 5x70

42x120



12. 

Montera mittstolpen över dörren.
Placera stolpen mitt i öppningen.
Skruva fast med skruv 5,0x90 och 5,0x70

P: 5x90

O: 5x70



13. 

Montera yttersta takstolen över bakre gaveln.
Lägg takstolen över bakre gaveln på plats.
Skruva fast med skruv 5,0x90 och 5,0x70

O: 5x70

P: 5x90

P: 5x90

42x120



14. 
Montera takbalkar
Montera resterande takbalkar mitt över respektive stolpe.
Skruva fast med skruv 5,0x90.

c/c 747

56x180

c/c 723 c/c 723 c/c 723 c/c 723 c/c 747

P: 5x90





Montera takbalkar
Montera kortlingar mellan takstolarna.
Skruva fast med skruv 5,0x70.

15. 

45x70

O: 5x70



16. 

Montera reglar mellan takbalkar
Montera reglar 45x70 mellan takbalkarna.
Skruva fast med skruv 5,0x90.

45x70

P: 5x90



17. 

Montera reglar mellan takbalkar
Montera reglar 45x70 mellan takbalkarna.
Skruva fast med skruv 5,0x90.

45x70

P: 5x90





18. 
Montera glastaket:
Montera nedre takglasinfästningsplåten. Förborra i plåten med 5 mm borr.
Skruva fast plåten med montageskruv 4,2x25. 

E3



E3:  4.2x25    x2



19. 

Tejpa ihop profilerna parvis och kapa till angivet mått.

 B1

 B2



 ø 5mm

 100mm

300mm 300mm

2080 mm
3050 mm



150mm

150mm

 150mm

 ø 5mm

A-A
B-B
C-C
D-D etc.

B1

B2

B1



Kronlisten levereras på 5 meters rullar. Montera första 
längden. Använd sedan biten som blir över som start till 
nästa längd. På detta sätt blir det endast max en skarv per 
längd. (Denna skarv pressas samman vid montering och 
påverkar ej tätheten i taket.)

Glazing tape is supplied in 5-metre rolls. Apply the tape to the 
first length. Then use what is left to start the next length. In this 
way there will never be more than one join per length. (Joins in 
the tape are pressed together during assembly for a 
weather-tight seal.)

Kronlisten leveres på ruller à 5 meter. Montér den første længde. 
Brug derefter det tiloversblevne stykke til at starte den næste 
længde. På denne måde bliver der kun en samling pr. længde. 
(Denne samling presses sammen ved monteringen og påvirker 
ikke tagets tæthed.)

Tetningslist leveres i ruller à 5 meter. Monter første lengde. 
Anvend deretter biten som blir til overs til starten på neste 
lengde. På denne måten blir det maksimalt én skjøt per 
lengde. Denne skjøten blir presset sammen ved montering og 
påvirker ikke tettheten på taket.

Kruunulistaa toimitetaan 5 metrin rullina. Asenna ensimmäinen 
pituus. Käytä ylijäänyttä pätkää seuraavan pituuden aloituskap-
paleena, jolloin jokaiseen pituuteen tulee korkeintaan yksi 
liitoskohta. (Liitoskohta puristetaan asennuksen yhteydessä 
tiiviiksi eikä se vaikuta katon tiiviyteen.)

 C6

Kronlisten levereras på 5 meters rullar. Montera första längden. 
Använd sedan biten som blir över som start till nästa längd. På detta sätt blir det endast max en skarv per 
längd. (Denna skarv pressas samman vid montering och påverkar ej tätheten i taket.)



Fixera upplagsprofilen på takbalken:
Lägg upp och fixera upplagsprofilen med en liten skruv uppe och nere. (medföljer ej) På så sätt hålls 
upplagsprofilen stadig medan skivan läggs på plats

20. 



ca 15 mm



Montera yttersta takglaset och vindskiveplåten.
Lägg upp yttersta takglaset, 727 x 3050  mm och skruva fast täckprofilen med skruv 5,0x60 med bricka.
Kläm fast vindskiveplåten mellan de yttersta gummilisterna. 

727x3050 mm

21. 





Lägg i andra glasskivan på samma sätt och skruva fast andra täckprofilen.
Fortsätt sedan glasa resten av taket.

708x3050 mm

Täckprofil

727x3050 mm

22. 

727x3050 mm708x3050 mm708x3050 mm 708x3050 mm



Montera kronlist
Montera den självhäftande kronlisten i glasfalsen runt om där glaset ska sitta.

23. 

Montera 
Kronlist C6 här



Såga till glaslister 18x24 mm för att passa till 3 sidor i glasöppningen.
(Nedtill ska sitta ett fönsterbleck i aluminium.)
Montera den självhäftande kronlisten på de tillkapade glaslisterna och på fönsterblecket   

Fönsterbleck

Glaslister

24. 

Kronlist



Montera glas
Montera självhäftande kronlist på fönsterblecket.
Lyft in glaset och montera fönsterblecket med Montageskruv 4,2x25.

25. 



Montera glaslister
Montera glaslisterna runt glaset med glaslistskruv 3,5x40. c/c ca 300 mm
Montera samtliga glas på motsvarande sätt.

26. 



Montera gavelglasen
Montera de triangulära glasen på gavlarna på samma sätt som övriga.
Fönsterblecket i underkant glas kan behöva kapas med bågfil.

27. 



Montera fönster och dörrar
Det medföljer 1st pardörr och 1st öppningsbart fönster.  
Det öppningsbara fönstret kan monteras i valfria öppning för överglasen.

Montera fönster
Montera fönstret i fönsteröppningen genom att skruva fast fönstrets gångjärnslist i ovankant.
Använd skruv 5.0x70. 
Glöm inte att förborra.

Montera fönsteröppnare
Det medföljer en automatisk fönsteröppnare.
Montera enligt anvisning för öppnaren. 

28. 



Gångjärnslist

Skruva fast med skruv 5,0x70Skruva fast täcklist som medföljer fönstret i 
glasfalsen.
(glaslistskruv)



Montera dörrarna
Montera dörrarna i dörröppningen genom att skruva fast dörrens gångjärnslist i dörrposten.
Använd skruv 5.0x70. 
Glöm inte att förborra.



Gångjärnslist

Skruva fast i dörrposten 
med skruv 5,0x70

Skruva fast täcklist 
som medföljer dörren i 
dörröppningens glasfals
(glaslistskruv)



Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-210 100

www.skanskabyggvaror.se

Mjåvannsveien 54, 4628 Kristiansand
Tlf. 38 18 18 18

www.grontfokus.no

Kratholmvej 63, 5260 Odense S
Tlf. 63 18 18 40 

www.pavillondanmark.dk

Montera nockprofilen:
Skruva fast nockprofilen i nockbalken. Använd skruv 5,0x60 med bricka.
Nockbalken skarvas för rätt mått. Kapa med bågfil vid behov. 


