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Detta behövs vid montering 
 • Det krävs minst två personer för att montera växthuset. 

Följande verktyg behövs vid monteringen: 
• Skruvdragare, gärna av kraftigare modell. 
• Mutterhylsor till skruvdragare av storlek 13 och 10 
• Nycklar, storlek  13, 10, och 4 
• En stor och en liten platt-skruvmejsel  
• Ett dorn för att passa in hålen mot varandra  
• En Körnare för att markera eventuella borrhål 
• Metall borr storlek  4, 6 , och 8 mm 
• Plåtsax 
• Arbetshandskar, gärna gummibeklädda för bra fäste på glaset 
• Trappstege eller själstående stege, ca 2 meter 
• En polygrip eller stor plattång 
• En tub Neutral, ofärgad silikon och spruta. 
• Kraftiga skruv med plugg eller expanderbult om ni ska fästa huset i stenplattor 
Detta är även bra att ha, även om det inte är nödvändigt: 
• Fals-tång att bocka plåt med 
• Sugkopp till glas. 
• Självborrande plåtskruv ( ex 4,2x9,5 med sexkantigt huvud) till klämmor och andra 

lister. Det finns skruv med i förpackningen men plåtskruven är lättare att få i. 
 



Att tänka på 

• Läs igenom hela instruktionen först så ni får en uppfattning om hur 
arbetet ska läggas upp. 

• De olika profilerna identifieras med hjälp av längden och de olika 
borrhål de har. Var observant på dessa. 

• Stålkonstruktionen medger ganska mycket flexibilitet och 
hållfastheten är anpassad med god marginal. Det förekommer dock 
att hålen inte alltid passar ihop. Var därför inte rädda att ta i med 
dornet eller borra upp hålen om de inte riktigt passar. Även om 
hålet är ovalt och plåten lite skadad runt så rättar detta till sig när 
man drar åt bultarna som har konformade huvuden.  

• Det kan te sig avskräckande med så många delar men sorterar man 
delarna innan man börjar och arbetar systematiskt så brukar det 
ordna sig.  



Grunden 

• Eftersom markförhållanden är olika överallt 
rekommenderar vi alltid att rådgöra med någon 
byggkunnig innan ni bygger grunden. Läs mer byggtips på 
vår hemsida kavlas.se 

• Lustväxthusen i storlekarna 11 och 15 m² (8-kant och 9-
kant) levereras med sockel och behöver endast en plan, 
hårdgjord yta, exempelvis en paddad grusplan eller plattor. 
Det är dock viktigt att ytan är helt i våg och att 
underarbetet hindrar frostskjutning och sättningar.  

• Det medföljer jordankare att slå ner om man vill fästa 
grunden i marken men det går även att skruva fast 
växthuset i exempelvis stenplattor. Hela huset väger 
närmare ett ton så det står kvar av egen vikt om det inte 
står i ett särskilt utsatt läge och det kommer en storm.  



Översikt av monteringen 
1. Lägg ut & skruva ihop grunden 

2. Sortera väggprofilerna 
3. Montera väggprofiler samt fästen till dörrar och 

fönster 
4. Rikta stommen 

5. Montera takprofilerna 
6. Montera dörrar 

7. Glasa väggar 
8. Glasa taket och fäst yttre topkonan 

9. Glasa dörrar och fönster.  



Grunden 
1. Börja med att skruva ihop 
grundplåtarna i en hyfsat jämn 8-kantig 
form.  Grunden fästs ihop med bult i 
underkant och vinkeljärn i överkant (på 
insidan). De inre hålen lämnas fria tills 
det är dags att montera väggprofilerna. 
Justera grunden så att den ligger som ni 
vill ha den. 
Notera att två av  vinkeljärnen som håller 
grundplåtarna i överkant har ett extra hål. 
Dessa ska  sitta i vinklarna på varsin sida 
om dörren. Man fäster dörrskenorna för 
skjutdörrarna i dessa vinklar senare i 
monteringen.  
 
2. Lägg därefter ut väggprofilerna 
(1910mm) och horizontalprofilerna 
(1540mm).  Se nästa sida  för bilder på 
profilerna  
Det hjälper att lägga ut väggprofilerna på 
grunden så ni kan se var fönster och dörr 
ska hamna. Då blir det också lättare att ta 
rätt profil när ni monterar väggarna.  

OBS 
Under monteringen ska skruvarna 
endast dras med fingerkraft. 
Åtdragning med skruvdragare gör 
man först när stommen är riktad.  



Väggprofiler 
 
Horizontalprofilerna har hål borrade på mitten 
för att fästa takfästen. 
 

Väggprofilerna är av två olika typer beroende på 
om de sitter i en vinkel eller på en rak vägg.  

Notera att vissa har hål på mitten, där skruvar man 
fast fästet för nedre fönsterskenan  se nedan. Lägg 
dessa där ni vill ha fönster.  

 
Vinkelprofilerna vid dörrarna har hål i 
neder- och överkant för att fästa 
Dörrskenorna. Dessa ska sitta vid 
dörröppningen  

   
   
   
   
   



Montering väggar 
3. Börja med att sätta fast fästena på 
horizontalprofilerna. Notera att fästena endast 
ska skruvas i de övre hålen, se nedan, i de nedre 
ska väggprofilen fästas senare.  Galvningen gör 
ofta dessa hål för trånga så dessa bör alltid borras 
upp.  

4. Sätt därefter ihop väggprofilerna i 
vinklarna med horizontalprofilerna med hjälp 
av kryssfästen.  
5. När detta är klart kan ni skruva fast 
väggprofilerna på de raka delarna på väggen 

  



Obs! När ni monterar 
horistontalprofilerna så glöm inte 
bort att montera övre fästlisten för 
dörr- och fönster skenorna. Listen är 
L-Formad och är lika lång som 
horisontalprofilen. Den sitter 
ovanpå horisontalprofilen och fästs 
med samma bult som profilen. Men 
vänta med att fästa själva skenorna. 
 



Fäst även den undre fönsterlisten i profilen. 
Notera att listen pekar uppåt på utsidan  

Det förekommer att hålen är felborrade så det kan behövas att ni borrar ett nytt hål för att fästa 
fönsterlisten 

 



Riktning av stommen 

• När väggprofilerna är upp kommer det noggranna arbetet att rikta stommen. Börja 
med grunden och använd ett vattenpass för att se till att grunden är i våg. Är 
underlaget ojämnt kan det behövas kilar under grunden.  

• Tips: Hitta en del av grunden som är i våg och är högsta punkten. Fäst den i 
underlaget så blir det er startpunkt när ni justera övriga delar.  

• När grunden är i våg kontrollerar ni vägprofilerna med vattenpasset. Om de inte är 
lodräta justeras detta genom att flytta grundens hörnvinklar utåt eller inåt. Det 
kommer att kräva en del flyttande och mätande innan ni är klara. 

• När ni är nöjda med stommen drar ni fast alla bultar med skruvdragare. Börja 
nerifrån och kontrollmät väggprofilerna med vatten passet under arbetets gång. 

• Felmarginalen är endast ca 2 mm i väggarnas överkant 
• När skruvarna i stommen är fastdragna kan ni fästa grundens innerplåtar med de 

bifogade självborrande plåtskruven. Om ni har modellen med skjutdörr så vänta 
med att fästa plåtarna på de sidor där dörren ska sitta för ni måste kunna skruva 
fast dörrskenorna senare i arbetet. Plåtarna ska sitta under grundens plåt i 
överkant men utanför grundens plåt i nederkant, se bild nästa sida. 
 





Takstommen 
• Börja med att fästa takprofilerna i husets vinklar 

med hjälp av de stora kryssfästen. Notera att 
takprofilerna har olika längd beroende på om de 
sitter i en vinkel eller på en rak vägg  

• Därefter monteras takprofilerna från väggarna 

• Slutligen monteras den inre takkonan 

• Tips: Skruva fast topkonan i två skruvar på 
motsatta sidor först. Då hålls den uppe men ger 
er möjlighet att vrida den för att passa in de 
övriga hålen.  

 





Glasning av tak 

• Arbetsgången är som följer: 

• Glasa växthusets sidor 

• Glasa taket. 

• Innan sista takrutan fästs sätter ni upp den 
yttre topkonen  



Glasa väggarna 

• Fäll in glaset i varje sektion. Ställ det några cm ut 
från kanten så att överkanten inte slår i 
takprofilens överhäng. Genom att pressa 
händerna mot varandra på rutans utsida och 
insida kan ni styra glaset in och upp så det 
kommer rätt.  

• Detta är särskilt viktigt vid dörr/fönster skenorna 
där glaset måste skjutas upp underifrån för att 
komma på plats. Här kan ni alltså inte ställa glaset 
på sockeln och fälla in det.  

• Skruva fast ena långsidan med glashållarna.  

• Hållaren ska skruvas fast bestämt men ej hårt.   

• Pressa in sidorna på hållaren så den håller glaset.  

• Om ni använder egna skruv så kontrollera att 
huvuden inte hindrar fönstret/dörren på skenan, 
det kan vara bättre att använda medföljande skruv 
just där. 



Takets glasning 

• Börja med att fästa de 
svarta gummilisterna på 
horisontalprofilernas övre 
kant, se bilder. 

• Gummilisten för en 
väggsida är i ett stycke 
men det är enklare att 
kapa den i hälften och 
sätta en sektion åt gången. 



Takets glasning 

• Lägg glasets raka del på 
takprofilen, dvs den sida 
som har en rätvinkel i 
nederkant, och skjut upp det 
i samma vinkel som taket. 
Var försiktig med muttrarna! 

• Det krävs två personer, en på 
insidan och en på utsidan, 
för att styra glaset när ni 
skjuter upp det.  

• OBS! Glaset måste säkras 
med minst ett bleck innan ni 
släpper glaset 

 
 



Takets glasning 
• Det ska sitta två bleck på varje takruta 
• En person håller glaset på plats och 

sticker in blecken mellan profilen och 
glaset medan den andra personen böjer 
ner blecken runt profilen på insidan, se 
bild. När blecket ska böjas till på insidan 
är det bra om personen som håller glaset 
också försiktigt kan pressa glaset något 
mot profilen så blecket inte lyfter glaset. 
Först när detta är gjort med minst ett 
bleck kan personen på utsidan släppa 
glaset helt. Blecken ska sitta så hårt att 
de inte trillar av men behöver inte sitta i 
spänn, ett rörelse utrymme på några 
millimeter är bra för att lämna marginal 
till materialens värmerörelser. 

• OBS Blecken ska sitta långt ut i kanten 
så att de inte hindrar snö och is från att 
glida av taket. Ca 5 cm från profilen. 



Takets glasning 

Tips: Om man böjer blecket lite så är 
det enklare att få grepp om på 
insidan, se bild höger, ovan. 
 
Fäst klämmorna på taket. Detta är 
lite krångligt men med hjälp av en 
stabil stege kan man klättra upp i 
nästa tomma sektion och sträcka sig 
över det nyss insatta glaset, se bild 
höger. Det går att stödja en fot på 
profilen då denna klara minst 70 kg.  
Klämmorna fästs på samma sätt som 
på väggarna. 



Takets glasning 

• När bara ett glas återstår fäster ni 
den övre toppkonan med hjälp av 
toppskruven (den som ser ut som 
en spjutspets med gängad stång) 
och medföljande bult. Det är bra 
om en person kan stå på avstånd 
och kolla att spetsen sitter rakt 
innan ni drar fast den.  

• Vid sista glaset skruvar ni fast de 
övre klämmorna löst så att det går 
att skjuta in glaset underifrån. 
Efter att ni skjutit in glaset och 
säkrat det med bleck skruvar ni fast 
och bockar klämmorna från en 
stege på utsidan. BILD SAKNAS 

• Det är lite krångligt att skruva fast 
de övre skruvarna. Det går att 
stödja på profilen, INTE glaset.  



Dörrar och fönster 
Dörrar och fönster har samma uppbyggnad 

• Börja med att fästa övre och 
undre skenor.  

• De övre för både fönster och 
dörr fästs i fästprofilerna  

• De nedre till fönstren fästs i 
nedre fästprofilen och i ena 
ändan med långa 
genomgående skruv genom 
omega profilen, antingen 
med en fyrkantig bricka 



Dörra och Fönster 

• Den nedre skenan till 
dörren fästs med långa 
skruv genom grunden.  



• Notera att de övre skenorna är avfasade i 
ändarna  för att passa in mellan takprofilerna. 
De nedre är inte avfasade (dock variationer i 
utseendet kan förkomma). 



Dörrar och Fönster 

• Montera ihop dörren/fönstren. De är packade i ett 
egna paket i lådan. Sätt ihop sidorna med skruvarnas 
platta huven mot glaset. Notera att den överkant som 
har plasthjul är uppåt. Se även skisser i slutet av 
manualen. 

• Passa in dörren/fönstren på skenorna innan ni sätter 
in glaset och kontrollera att den löper lätt. Kärvar den 
mot profilerna kan man ta av dörren och bocka in 
underdelen genom att trampa lätt på dem  BILD 
SAKNAS . När de löper lätt kontrollerar ni att de är i rät 
vinkel så är de färdig för glaset. Om de kärvar i 
ytterlägen gör inte så mycket för draglisten kommer 
ändå stoppa dörren/fönstret från att gå för långt.  
 



Glasning av dörr och fönster 

• Slutligen kan ni montera 
glaset i dörrarna/fönster 
med hjälp av de små L-
formade glaslisterna. Var 
noggranna så att 
dörr/fönster blir helt 
fyrkantiga med räta vinklar i 
hörnen. Använd en 
väggprofil att jämföra med. 
Tips: sätt en sträng silikon 
under glaset så stabiliserar 
detta dörren ytterligare. 



Slutfinish 

• Skruva fast en bult i ändan på varje skena för 
dörrar/fönster så att dessa inte glider av skenorna.  

• Montera handtagen. Notera att dessa bör sitta utåt så 
att de inte slår ihop när ni stänger dörrarna.  

• Sätt vita plastlister på de profilkanter som är 
exponerade i dörrar och fönster, se bilder nedan. Det är 
annars en risk att man skär sig på kanterna.  

• Montera draglisterna på dörrarna och fönstren. Dessa 
ska sitta så att metalldelen är någon mm innanför 
kanten på fönsterramen, Se bilder nedan. 



Skyddslister dörr & Fönster 
OBS Tryck på listen, dra inte 
med handen eller fingret för 
att föra på listen. Risken är 
stor att ni slinter och skär er,  



Draglister 



Notera att detta är en 
principskiss för dörren 
(måtten stämmer inte 
riktigt), men fönstren är 
byggda på samma sätt med 
kortare sidor. Den kortsida 
som har små plasthjul ska 
löpa på den övre skenan. 


