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Monteringsanvisning

SALTAK UTEN TAKUTSPRING
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VIKTIG!
Les hele monteringsanvisningen
før du begynner monteringen!
Hvis anvisningene ikke følges, vil
produktet kanskje ikke fungere
optimalt, og garantien vil
ikke gjelde.
Willab Garden AB forbeholder seg retten til å endre materialer, konstruksjon og design.
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Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen

2. Montere bærebjelker

• Kontroller at leveransen er komplett, og at ingenting er blitt skadet under frakt.
• Gjør ferdig maling av alle detaljer, spesielt det som ikke er mulig å komme til etter montering.
• Søk alltid råd hos en fagperson før monteringen for å få optimal tetning mot fundament og fasade.
• Kontroller at grunnmålene stemmer med tegningene.

Monter medfølgende bjelkesko i fasaden som støtte for mønebjelken. Skrue for innfesting i fasade
medfølger ikke. Monter og skru fast sidebjelkene (detalj 2) og mønebjelken (detalj 1) i stolpene
med skrue 6,0 x 100 mm.
Deretter skrur og limer du fast bjelkene (detalj 10) på undersiden av mønebjelken (se bildet under).
Bruk skrue 5,0 x 80 mm.

Kryssmål! De to diagonalene 1 og 2 skal være like lange. Se eksempel under:

1. Montere stolper
Fest stolpene til underlaget. Dette kan gjøres på ulike måter avhengig av hvilket underlag du har.
For å beskytte stolpene mot fukt bør det plasseres en fuktsperre under dem. Begynn med de bakre
stolpene (detalj 16) mot huset (festes på egnet måte i fasaden).
Fortsett deretter med de fremre stolpene (detalj 15) samt mønestolpe (detalj 14).
Skruer til innfesting i underlag og fasade medfølger ikke.

3. Montere frontbjelke
Monter fast frontbjelken (detalj 5) i sidebjelken og mønebjelken. Disse skrus inn i stolpene forfra
med skrue 6,0 x 100 mm.
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4. Montere gavlkiler

6. Montere kubbing

Monter gavlkilene (detalj 6) oppå frontbjelken. Gavlkilen har øverst et innhakk til mønestolpen.
Bruk skrue 6,0 x 100 mm. Skru opp fra gavlkilen, ned i frontbjelken og skru på skrått inn i mønestolpen.

Skru fast kubbingen (detalj 8) på utsiden av sidebjelkene med skrue 5,0 x 80 mm. Den fasede kanten skal vende oppover og være i samme høyde som sidebjelken så den er på linje med takbjelkene.

5. Montere takbjelker

7. Montere trekantkiler

Lim og skru fast bjelke 36 x 115 mm (detalj 9) på undersiden av sidebjelken og 45 x 45 mm (detalj 11) i frontbjelken. Lim medfølger ikke. Se under til venstre. Begynn med å montere de innerste
takbjelkene (detalj 4) i sidebjelken og mønebjelken. Fest også disse i fasaden på egnet vis. Fortsett
deretter med resten av takbjelkene iht. c/c-mål på din tegning, med skrue 6,0 x 100 mm. Takbjelken hakes fast på stolpene i mønebjelken samt mot stolpene i sidebjelken.

Hvis du har valgt malskårne glasspartier, skrus trekantkilene (detalj 7) fast mot gavlkilen og frontbjelken med skrue 5,0 x 80 mm.
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8. Montere fremre takbjelke
Skru fast fremre takbjelke (detalj 5) i fronten, rett på gavlkilene. De skal ligge i samme høyde som
kilene og øvrige takbjelker.
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