MONTERINGS
ANVISNING

HAGESTUE
GARANTI
PULTTAK
ÅR

10

Tenk på følgende før du begynner:
I enden av stolpene finnes en 3mm PVC pute som
fungerer som fuktsperre mellom stolpe og underlaget.
Behandle gjerne endeveden med olje eller visir.
Vær nøye med markeringen av stolpehull. Hver stolpe
har en 10mm senterbolt som skal settes ned i
stolpehullet som bores ned i underlaget.
Festeskruer mot eksisterende vegg følger ikke med i pakken.

LYKKE TIL:)
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HVILKEN UTFORMING
HAR DIN HAGESTUE?

GARANTI

10ÅR

PULTTAK MED TO RETTE HJØRNER.

PULTTAK MED ET BRUTT HJØRNE
VENSTRE SIDE.

PULTTAK MED ET BRUTT HJØRNE
HØYRE SIDE.

PULTTAK MED ET BRUTT HJØRNE I
HVER SIDE.

PULTTAK MED FORLENGET
BÆREBJELKE KOMBINERT MED DE
ØVRIGE MODELLENE.
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HVA FØLGER MED?

GARANTI

10ÅR

HER SER DU FORKLARINGEN PÅ DE ULIKE DELENE SOM
MEDFØLGER DIN NYE HAGESTUE

Takstol gavel
Takstol 56 x 225
Bakre drager 56 x 225
Vindskyddbord
gavel

Fremre
vindskyddbord

Bakre stolpe
Front drager 56 x 270

Fremre stolpe 115 x 115
Stolper til brutt
hjørne med
trekantlist
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LES TEGNINGEN NØYE!

GARANTI

10ÅR

På den målsatte tegningen som medfølger er C-C målene
beskrevet. Det er etter disse målene man skal bore hullene som
stolpene skal settes ned i.
Mål diagonalene for å dobbeltsjekke at vinklene er korrekt.

2000

Du kan på disse tegningene bl.a se hvordan konstruksjonen blir i bakkant og hvilken størrelse det brutte hjørnet skal ha hvis man har bestilt
med dette.

665,5
4974
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SLIK GJØR DU:)

GARANTI

10ÅR

1)
Begynn med å markere ut hvor de bakerste stolpene skal stå. Se på de
målsatte tegningene hvilke mål som gjelder for din hagestue.
Eventuelle skjevheter eller svai i husveggen må man ta hensyn til.
( Dette korrigeres i samenheng med loddet på bakstolpene.)
Fortsett deretter med de andre hullene.
Vær meget nøye ved dette punktet for et perfekt sluttresultat.
Kontroller gjerne en ekstra gang for å være sikker.
Bor 11mm hull i sentrumspunktene
som vist på tegning.

2)

Bakstolpe

Plasser så stolpene med senterbolten ned i
hullene. Om du skal montere med forlenget
bærebjelke, se side 6.

3)
Den bakerste bjelken plasseres oppe på
stolpenes spor. Kontroller at bjelken ligger i vater.
Om ikke, juster gjennom å legge på ekstra PVC
puter under den laveste stolpen.
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SLIK GJØR DU:)

GARANTI

10ÅR

4)
Fest stolpen og bjelken først med skruer 6 x 100mm. Se bilde 5, bjelken skal være 56mm
utenfor stolpen.
Vær nøye med loddet på stolpen, for neste skrue låser av stolpe og bjelke. Skru så inn de
resterende skruene.

Bakre stolpe

5)
Den bakre bjelken festes med
franske treskruer eller skrue og
plugg som passer din husvegg.
.
Skru minimum inn ved hver
takstol.
Bor gjennom den bakre bjelken
på passende plasser der det er
hold bak.

Bakre bjelke

56

Festeskrue
6x100
4 st

6)
Monter på motsatt måte de fremre stolpene til frontbjelken. Kontroller at bjelken ligger i
vater. Om ikke, juster gjennom å legge på ekstra PVC puter under den laveste stolpen.
Bruk skrue 6 x 100mm for å feste stolper og bjelke.

Om hagestuen er veldig
lang kan front bjelken
være delt midt over
stolpen, denne gjemmes
bak dekklokket.

6

Om hagestuen er veldig
lang kan den bakre
bjelken være delt midt
bak en takstol.

SLIK GJØR DU:)

GARANTI

10ÅR

Limtrekonstruksjon med
forlengede bjelker

7)
Plasser stolpene med senterbolten i de forborede hullene
i dekket. Sjekk de målsatte tegningene at hullene er der
de skal. Vend stolpene rett.

8)
Legg opp den fremre bjelken, 56 x 270 på stolpene. Fest
stolpen og bjelken med kun en skrue, 6 x 100mm.
Se side 8 om hvordan den skal festes om du har brutte
hjørner eller ikke.
Vær nøye med å lodde inn stolpen da neste skrue låser
stolpe og bjelke. Skru så inn de resterende skruene.

9)
Monter gavelbjelkene. Kontroller at bjelkene ligger i vater.
Om ikke, juster ved å legge inn PVC puter under den laveste stolpen. På innsiden av stolpene festes en trebit som
medfølger. Bruk 6 x 100mm skrue.

10)
Legg på den bakre bærebjelken. Hvor den skal ligge avhenger av størrelsen på hagestuen. Se mållsatt tegning.
Hvordan bjelken ligger avhenger av utformingen av limtrekonstruksjonen. Kontroller at mål 85,5 mm stemmer.
Det er fra ytterkant bakre bjelke til gavelbjelken. Dette
målet gjelder om det er standard utstikk i siden.

85,5
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SLIK GJØR DU:)

GARANTI

10ÅR

11)
Når limtrekonstruksjonen har rette hjørner
monteres den fremre bjelken som på bildet.

12)
Når limtrekonstruksjonen har brutt hjørne:
Der det brutte hjørnet skal være, kontroller at målet 665,5
mm fra stolpe til utside grunnplate.
OBS! Dette målet gjelder for standard brutt hjørne. Sjekk
opp mot målet på tegning.

665

Brutt hjørne
venstre side

Hjørnestolpene for
brutt hjørne har en trekantlist montert ferdig.

13)

580*
(Hjørnemål - 85,5)

Standar brutt hjørne.
Disse målene stemmer om det er et standard brutt hjørne.

8

665

Brutt hjørne
høyre side

SLIK GJØR DU:)

GARANTI

10ÅR

14)

Karmåpning

Gavelbjelken legges opp på den fremre stolpen og skrus
inn i den bakre stolpen etter riktig karmhøyde. Bruk 6 x
60mm skruer. Kontroller at bjelken er i vater.
Bruk 6 x 60mm skruer for å feste i fremre og bakre stolpe.
Observer at fòringen ( markert i rødt) skal være på utsiden.

.
.

15)
Gavelbjelken plasseres i utkappet på hjørnestolpen og
festes mot fremre bjelke med 6 x 60mm skruer.
Fest også i bakre stolpen med 6 x 60mm skrue og fòringsbiten som medfølger.

Fòringsbiter
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SLIK GJØR DU:)

GARANTI

10ÅR

16)
BRUTT HJØRNE.
Over det brutte hjørnet, mellom stolpene, plasseres også en bjelke.
Den monteres med 6 x 60mm skruer inn i hovedbjelkene. Fest først de 3 små lektene som
medfølger inn i respektive bjelker.
Mot disse monteres så den triangelformede dekkplaten, se punkt 10.

17)
Monter dekkplaten i det brutte hjørnet. Platen festes unnenfra i trelekten med forsenket
skrue 4,5 x 35mm.

10

GARANTI

10ÅR

18)
Vent med de ytterste takbjelkene. Plasser resterende takstoler i bjelkenes utsparring.
Takstolene monteres først i bakkant. Forborre med 6mm bor og skrå skru med 6 x 100mm
gjennom takstolen ned i bakre bjelke. Fest deretter takstolen i fremre bjelke. Forborre gjennom fremre bjelke og fest så med 6 x 100mm skrue i takstolens endetre.

TIPS!: Monter takbjelkeprofilen til taksystemet
før du legger opp takstolen. Se neste side.

19)
De ytterste takstolene festes fra utsiden med 2 stk 6 x 100mm skruer.

6 x 100 skruer
2 stk på hver side
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SLIK GJØR DU:)

GARANTI

10ÅR

20)
Plasser takbjelkeprofilen senter på takstolen med 55 mm utstikk i front fra takstol.
Skru ned profilen med takbjelkeskruen parvis ca 600mm langs takbjelkeprofilen.

55

21)
Fremkantbordet festes på takstolenes endetre med 6 x 60mm skrue.

Framkantbord

22)
Monter tettningslistene med 3 skruer pr list mellom takbjelkene.

12

SLIK GJØR DU:)

GARANTI

10ÅR

23)
Plasser distansestykkene i takbjelkeprofilen. 6 stk per takplate, 2 stk i front, på midten og i
bakkant. Legg ut kanalplastplatene så de ligger ca 15mm foran takbjelkeprofilens fremkant.
Tilse at dreneringstape er montert over kanalene i fremkant av platen, og aluminiumstape i
bakkant av platen.
OBS! Sørg for at den UV beskyttede siden av platen vender opp. Denne siden har tekst som
skal vende opp.

takdistanser
24)
Fest takplatene midlertidig med biter av snepp profilen som medfølger. Plasser så fremkantprofilen over kanalplastplaten og takbjelkeprofilen. Se til at den bunner helt inn mot
takbjelkeprofilen. Forborre gjerne for enklere montering med 3mm bor og skru med selvborende rustfrie skruer B10 x 19 under i framkantprofilens skruespor. Disse skruene skal sitte
senter på hver takstol, så denne skruen skal skrus inn i takbjelkeprofilens senter.

Skyves inn til den stopper i takbjelkeprofilen.

Framkantprofil
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SLIK GJØR DU:)

GARANTI

10ÅR

25)
Plasser avsluttningsprofilene på sin respektive side. Profilen tres ned i framkantprofilen til
den stopper, 4mm fra framkantprofilens slutt. Trykk snepplåsprofilen mot framkantprofilen
og lås den med slag av gummihammer i takbjelkeprofilen. Se til at avsluttningsprofilen sitter helt in til takbjelkeprofilen før du slår på plass snepplåsprofilen på sidene.
OBS! Gå aldri direkte på takplatene. legg ut en plate/bjelke eller stige for å fordele trykket.
Avsluttningsprofil side
trykkes helt inn

Press gjerne ned snepplåsprofilen for hånd i
stedet for å bruke gummihammer.

OBS! Vær forsiktig med å montere snepplåsprofilen hvis den
er kald. Oppbevar de inne varmt før de skal monteres for å
ungå at de sprekker.
Snepplåsprofilen er demonterbar. Hvis du vil demontere trer
man inn et skrujern i sporet i enden og vipper opp. Bend den
forsiktig opp og dra av profilen.

26)
Forborre i rillen senter på takstolen gjennom bakkantprofilen. Skru bakkantprofilen med 6
x 100mm skrue inn i takstolen. Bruk dekklokk og skive. Tett mot vegg ved fug/blikk.

Bakkantprofil og skumlist
14

SLIK GJØR DU:)
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27)
Fest vindskyddbordet i siden opp under avsluttningsprofilen.

28)
Avslutt med å montere takrennene og nedløpet
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GARANTI

Velkommen til Norges største 10ÅR
hagestuesenter!

Showroom: Stabburveien 7-9, 1617 Fredrikstad
Telefon: + 47 69 31 84 25
post@uteplassen.no

Besøk vårt Showroom man-fre 10-16
eller kjøp direkte på nett - vi sender til hele landet
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