Montageanvisning

Lusthuset

GRUND

GLADA LUSTAN
Lusthus 5,7 m2:
Diameter 279 cm
Sektionsbredd ca 107 cm
Lusthus 10 m2:
Diameter 377 cm
Sektionsbredd ca 144 cm

Syllgrund.(Tillval)
Gräv bort jordlagret och fyll sedan med grus. Gör lagret
ca 25 cm tjockt. Se till att diametern är ca 40 cm större
än det färdiga lusthusets diameter.
Lägg ut underliggarna och se
till att den som är
märk ”Dörr”
hamnar där
dörren skall
placeras.

VÄGGAR

Syllen spikas ihop.

Res väggsektionerna
mellan underliggarna
och dra ihop runt om
med ett rep eller
spännband.

Sätt panelen på plats på samma sätt som Du ser att panelen
sitter i de redan färdiga sektionerna.
Lusthus är av typen ”exklusiv” har liggande innerpanel.
Snickarglädjen skjutes upp i spåret på överliggarens undersida. De smala listerna med borrhål skall skruvas fast mot
underliggaren efter det att snickarglädjen kommit på plats.

VÄGGAR & KARMAR

Se till att sätta in
fönsterkarmarna
innan Du knackar
ner panel ovanför
fönstren.

Spika fast karmen i
hörnstoplen med 60
mm dyckert.

Spika fast underliggararna , överliggarna samt
panelen ovanför karmarna i de sektioner Du
just monterat. Använd
40 mm dyckert.

TAKÅSAR

Knacka ner panelen
tills det blir tätt mellan
karmarna och panelen.
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Nu är det dags för
takåsar och golvåsar.
Du börjar med de
takåsar som är
märkta i änden.
Skråspika i toppen
så att åsarna blir
fixerade i rätt
position.
Montageordning:
1+2+3+4.
5+6+7+8.

Här syns takåsens
anslutning mot
hörnstolpen. I
takåsen är urtaget
ett jack som
passar i urtaget i
hörnstolpens
översida.

Taklisten spikas på
plats i ändträ på
takåsarnas utskjut.
Använd 60 mm
dyckert och se till
att taklisten placeras centrerat.

Yttersta takvarvet sättes
på plats. Börja med att
enbart fästa brädorna
och se till att få dessa
blir jämt fördelade runt
om lusthuset.

Fyll på med takpanel till hela taket
är lagt. Spika
sedan fast alla
brädor i takåsarna
med 60 mm
dyckert.

GOLVÅSAR

Extra golvåsar
spikas fast på
samma sätt. Om
Du har valt ett
lusthus med bord
och bänkar är det
endast en extra
golvås och den
placeras i dörröppningen.

TAKÅSAR & TAK

Golvåsarna möts i
mitten av lusthuset
och skråspikas med
100 mm trådspik.
Golvåsarna spikas
även fast utifrån
genom hörnstolparna
och in i ändträ på
golvåsarna med 125
mm trådspik.

GOLVPANEL & BÄNKAR

Lägg ut golvpanelen och
spika fast den i golvåsarna med 60 mm
dyckert.

Bänkkonsollerna skruvas fast med bifogad
franskskruv.

FÖNSTERBLECK

Lägg ut bänkpanelen
och se till att den
ligger jämt och fint.
Spika sedan fast
bänkpanelen med 60
mm dyckert.

Takplåten skjutes upp och hakas i den plåtkant som sitter i första
takvarvets panel. Varje ”tårtbit” har uppvikt kant och där två plåtar
möts spikas ett U-bleck över skarven. Använd 100 mm klockspik
och se till att spiken går mellan plåtsektionerna och ner i takåsen.
Fönsterbleck fästes mellan fönsterkarmen
och överliggaren.

