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Monteringsanvisning

SADELTAK UTAN TAKUTSPRÅNG

Willab Garden AB förbehåller sig rätten till ändringar i material, konstruktion och design.

VIKTIGT!
Läs hela monteringsanvisningen
innan du påbörjar monteringen!
Följs inte anvisningarna kommer
kanske produkten inte att fungera
optimalt och garantin kommer
inte att gälla.
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Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar monteringen
• Kolla igenom din leverans så denna är komplett och att ingenting har blivit skadat under transporten.
• Färdigmåla alla detaljer, framför allt det som inte går att komma åt efter montage.
• Rådgör alltid med fackman inför montage för optimerad tätning mot grund och fasad.
• Kontrollera grundmåtten så att dessa stämmer med dina ritningar.
Kryssmät! Båda diagonaler, 1 och 2, skall vara lika långa. Se typexempel nedan:

1. Montera stolpar
Fäst stolparna mot grunden. Detta kan göras på olika sätt, beroende på vad du har för grund.
För att skydda stolparna mot fukt bör en fuktspärr placeras under stolparna. Börja med de bakre
stolparna (det.16) mot huset (fästes på lämpligt vis i fasaden).
Fortsätt sedan med de främre stolparna (det.15) samt nockstolpe (det.14).
Skruv för infästning i grund och fasad ingår ej.

2/6

2. Montera bärlinor
Montera fast medföljande balksko i fasaden som stöd för nockbalken. Skruv för infästning i fasad
medföljer ej. Montera och skruva fast sidobalkarna (det.2) och nockbalken (det.1) i stolparna,
med skruv 6,0x100 mm.
Skruva och limma därefter fast reglarna (det.10) i nockbalkens underkant (se bild nedan).
Använd skruv 5,0x80 mm.

3. Montera frontbalk
Montera fast frontbalken (det.5) i sidobalk och nockbalk. Dessa skruvas framifrån in i stolparna,
med skruv 6,0x100 mm.
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4. Montera gavelkilar
Montera gavelkilarna (det.6) ovanpå frontbalken. Gavelkilen är hakad i toppen för nockstolen.
Använd skruv 6,0x100 mm. Skruva uppifrån gavelkilen, ner i frontbalken samt skråskruva in i
nockstolpen.

5. Montera takbalkar
Limma och skruva fast regel 36x115 mm (det.9) i nederkant av sidobalk och 45x45 mm (det.11)
i frontbalk. Lim medföljer ej. Se nedan till vänster. Börja med att montera de innersta takbalkarna
(det.4) i sidobalk och nockbalk. Fäst även dessa i fasaden på lämpligt vis.Fortsätt därefter med
resterande takbalkar enligt c/c-mått från din ritning, med skruv 6,0x100 mm.Takbalk hakas fast
på reglarna i nockbalken samt mot reglar i sidobalk.
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6. Montera tassreglar
På utsidan av sidobalkarna, skruva fast tassregel (det.8), med skruv 5,0x80 mm. Den fasade sidan
ska vara uppåt och ligga i samma höjd som sidobalken så att den linjerar med takbalkarna.

7. Montera trekantskilar
Om du har valt mallskurna glaspartier skruvas trekantskilarna (det.7) fast mot gavelkil och frontbalk,
med skruv 5,0x80 mm.
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8. Montera fronttakbalk
Skruva fast fronttakbalk (det.5) i fronten, direkt mot gavelkilarna. Dessa ska ligga i samma höjd som
kilar och övriga takbalkar.
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