Monteringsanvisning Förråd Funkis 8 kvm
Läs noga igenom monteringsanvisningen innan montering.
Vissa delar är tunga och otympliga och kan skada kroppen vid felaktiga lyft.
Lyft riktigt. Var noga med att stöta första väggen så att den inte faller. Var extra
försiktig vid blåsigt väder. Håll ev. barn ifrån arbetsplatsen.
Verktyg: Skruvdragare med bits PH2, Torx25, hylsa 8 mm (för farmarskruv), hammare,
universalkniv, värmepistol (vid kall väderlek), dörrmonteringsverktyg.
Förrådet har varit monterat och alla delar är noga inpassade.
Medföljande material:
• 3 st. golv-, 6 st. vägg- (2 st. gavlar, 2 st. bakre väggar och 2 st främre väggar) och 3 st. takmoduler.
• 1 st. dörr med låskista, trycke och lås medföljer ej.
• Märkta panelbitar
• 2 rullar enlagerstätskikt (takpapp)
• Takpapp för att lägga på plintar/stenar
• Masonitbitar för eventuellt justering av nivå på plintar
• Skruv:6 x 80 och 6 x 100 (bit Torx25), Senco grön 45 mm och 80 mm (bit PH2), farmarskruv
(hylsa 8 mm), karmskruv.Det blir skruvar över.
• Spik: Pappspik kort, pappspik lång.
• Takklister.
• Monteringsanvisning för takpappsläggning (på oöppnade rullen). Observera temperatur
rekommendationerna.
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Alla hål för 6 x 80 och 6 x 100 är förborrade.
Montering:
Lägg takpapp (skärs till av liten rulle som medföljer) på plintar/leca block som fuktskydd.
Placera golvmodulen som ska sitta i mitten (märkt II) först. Placera de andra modulerna på varsin sida
och skjut ihop modulerna.
Väg av golvet med vattenpass/laserpass. Det är väldigt viktigt att det är jämnt för att taket skall passa
riktigt. Använd masoniten för att justera höjden på golvet.
Placera den korta bakväggen (C vänster) på golvet, stöd upp den med strävor. Placera gavel (D-sidan) i
vinkel mot den första väggen. Skruva i en 6 x 80 i något av de övre förborrade hålen i väggregeln för
att säkra upp väggarna. Väggarnas botten regel ska sitta i linje med syllen.
Placera resten av väggarna och säkra med skruv 6 x 80 i de förborrade hålen. Dra ej skruvarna för hårt.

Kontrollera att golvmodulerna inte glidit isär. Kolla att väggarna står i linje med syllen och skruva med
skruv 6 x 100 fast väggarna i golvmodulerna. Dra ej skruvarna för hårt.
Skruva upp panelbrädorna i överkant på vägg A och C.
Lägg upp takmodulerna på väggarna.
Alt. 1: Enklast är att lyfta upp dem från C-sidan, börja med ”tak III”, sedan ”tak II”, osv.
Alt. 2: Lyft in dem genom dörrhålet och lägga upp dem på väggarna. Börja med takdel märkt ”tak III”,
sedan ”tak I”. Lägg ut de 2 delarna mot kanten så att det går att lyfta upp mittdelen. Justera in taket så
att väggarna hamnar i jacken i takbjälkarna. Dra ihop takmodulerna med 6 x 80 skruv i de dubbla
takbjälkarna. Skruva 6 x 100 från hammarbandet upp i takbjälkarna (På gavlarna kan eventuellt 6 x 80
behöva användas).
Montera resterande panel-bitar enligt A-, B- C- och D-märkning som figuren ovan. Numren räknas
nerifrån och upp. De undre fast monterade panelen går att lossa på för att enklare skjuta upp A2, A3,
B2, C2, D2. Använd Senco-skruv.
Skruva åt brädor mellan takbjälkar. Luftspalten kan täckas med insektsnät (medföljer ej) för försvåra
för insekter att ta sig in.
Nu ska alla SPAX 6 x 80 och 6 x 100 dras åt ordentligt.
Montera vindskivor med Senco-skruv. Överkant på vindskivan ska sitta i överkant på trekantsläkten.
En skruv i underkant på takbjälken och en i underkant på trekantsläkten på A-sidan, skruva in långa
gröna skruvar i hörnen på vindskivorna i de förborrade hålen.
Se till att taket är ordentligt avsopat och att inga spikskallar eller skruvar sticker upp. Takpappen är
tillskuren, men behöver finskäras. Den oöppnade rullen räcker till precis till två våder . Lägg takpappen
enligt medföljande anvisning från Katepal. Pappen ska gå ut 2-3 centimeter utanför vindskivan på Csidan och klistras i nederkant med takklister. Pappen ska gå upp på vindskivorna (ej över ”kanten”).
Använd korta pappspik på taket och långa pappspik på vindskivor.
Montera plåt-vattbrädorna. De 2 st. korta vattbrdorna är avslutningar på kortsidorna. Plåtskruv skruvas
ned i vindskivorna och skall sitta med ett avstånd på ca 40 cm.
Montera knutar och bräda över skarv på baksidan. Kan monteras efter målning.
Måla det runda fönstret omgående på plats. Fönstret är fuktskyddat med båtlack på baksidan.

Vid frågor eller funderingar så kan ni nå mig på telefon 070 616 0700 under kontorstid och efter
kontorstid på 0733 14 24 39.
Trädgårdshus 1 Stockholm
www.tradgardshus.se

