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Montering av växthus Falkenberg 

24 kvm 

40 kvm 

64 kvm 

105 kvm 

Utkast, ej komplett 

Reviderad 2014-10-03 

OBS, Läs instruktionen i sin helhet innan ni börjar 

Inget ansvar tages för instruktionerna i detta utkast. Det kan förekomma felaktigeter.  

Använd sunt förnuft! 

Kontakta fackman vid osäkerhet! 

Kolla gärna på vår hemsida kavlas.se om det finns en nyare version av instruktionen. 
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Bra att veta 
Det kan te sig avskräckande att montera detta växthus när ni först öppnar lådan och ser alla delarna men det brukar 

gå bra om man tar sig tid att sortera alla profilerna, noggrant läser hela instruktionen och tänker igenom varje steg 

innan man börjar. Ta hjälp av profillistan med bilder som också finns på hemsidan, kavlas.se. 

Växthuset tar form redan från grunden och därför är det bra om ni läser igenom ”byggtips” på vår hemsida innan ni 

anlägger grunden. 

Växthus modell Falkenberg är ett glasväxthus med galvad stålkonstruktion. Huvuddelen av profilerna är av två olika 

slag: omega i tak & väggar och dubbel omega i vägg/tak på gaveln, Figur 1, och de olika delarna identifieras med 

hjälp av längden och de förborrade hålen, se profillistan. Viss tillpassning kan behövas under monteringens gång, till 

exempel är det inte ovanligt att få ta hjälp av borren för att passa till hålen. Konstruktionen har betydligt mer 

flexibilitet än exempelvis aluminium och därför behöver man inte vara orolig om man måste borra upp hålen eller 

om metallen blir lite bucklig runt hålen när man använder dornet. Det rättar till sig när man drar åt bultarna. Det är 

inte ovanligt att man får ta i med kraft för att få saker på plats. OBS, ska du montera ett växthus med kanalplast är 

monteringen lite annorlunda. Det behandlas i sista delen av manualen.  

 

Figur 1. Profiler: Dubbel omega respektive enkel omega 
 

 

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 skruvmejsel (vanlig flat, ej stjärna) 

 Ett dorn för att passa in hålen mot varandra  

 En Körnare för att markera eventuella borrhål 

 Metallborr storlek 4, 6, och 8 mm 

 Plåtsax 

 Ett långt vattenpass, ju längre desto bättre 

 Arbetshandskar, gärna gummibeklädda för bra fäste på glaset 

 2 nycklar storlek 24 samt en storlek 19(alt. En nyckel plus en skiftnyckel) om ni har automatöppnare (tillval). 

 Trappstege eller självstående stege, ca 2 meter 

 En polygrip eller stor plattång 

 En tub Neutral, ofärgad silikon och spruta. 

 Kraftiga träskruv om ni har en planka på sockeln eller muren. 
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 Om ni har valt att bygga ett växthus på mur med sänkt dörr måste ni beställa en extra gavelprofil, andra änd-

fästen till dörrskenan samt två glas (eller ett om ni tar reservglaset som finns i lådan) samt glas-skärare om ni 

ska måtta glasen själva. Öva på billigt glas först! Det behövs också en bågfil eller vinkelslip för att skära till 

profilen.  

Vid förhöjd sockel krävs även en högre stege eller en liten byggställning för att montera takrutorna samt någon from 

av plattform på utsidan så den som för upp glaset kan stå stadigt. Till detta duger några staplade lastpallar eller 

liknanden.  

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. 

Grunden 
 Växthuset kan monteras både i marknivå, exempelvis på en enkel sockel av slipers eller en liten gjuten klack på en 

hårdgjord grusyta. Det går också att bygga växthuset på en högre mur men då krävs lite extra material för att kunna 

sänka dörren till marknivå. Se vår hemsida  Kavlas.se för mer tips & problemlösning för sockel. Vi rekommenderar 

alltid att rådgöra med någon byggkunnig person innan ni bygger er sockel.  

Växthus modell Falkenberg kräver en jämn sockel, helt i våg, enligt måtten nedan. 

 OBS Sockeln måste vara 21 cm eller mer och minst 19 cm bred och ha följande YTTERMÅTT: 

Area (kvm) Längd Bredd 

24 4,77  5,19 

40 7,87 5,19 

64 12,52 5,19 

105 20,27 5,19 

Dörröppningen ska vara 150 cm 

Det går att ha någon centimeters felmarginal på bredden men om grunden är för lång kan det krävas lite 

speciallösningar 

Sockelns tjocklek  bör vara 21 cm men det går att gå ner till 19 cm, dock krävs då att man borrar nya hål i fästena 

och fästena kommer att sticka utanför sockeln på insidan. Det är inte särskilt svårt med ett bra borr.  

På Murad eller gjuten sockel rekommenderar vi att sätta fast en planka minst 4.5 cm tjock och ca 21 cm bred (minst 

19). Då går det lätt att skruva fast fästena med en kraftig träskruv. Annars måste man vara mycket noggrann när man 

borrar hål för plugg eller expanderbult. Plankan gör också att det går lättare att justera yttermåtten och jämnar ut 

ojämnheter i sockeln 

När ni bygger en förhöjd mur kom då ihåg att dörrarna löper på skenor som ska fästas i muren snarare än på 

husgavelns nederkant. Det är då viktigt att muren inte sticker ut utanför kanten (se mått ovan) så att dörrarna kan 

löpa fritt vid varje sida om dörröppningen. Det krävs några cm under tröskeln/dörrskenan för att dörren ska löpa fritt 

och för att det ska gå att komma åt att skruva fast skenorna, Fel! Hittar inte referenskälla.. Dörröppningen i muren 

ska vara 150 cm bred.  
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Figur 2 Nedre skenan till skjutdörren måste sitta några cm ovanför marknivån, eller som här grunden, för att man ska kunna komma åt att 
skruva fast den. Här har vi löst det genom att sätta in an planka som tröskel innanför så slipper man snubbla på skenan. 

Checklista innan ni börjar montera 
Innan ni börjar montera: 

□ Läs igenom hela manualen så ni får en översikt av arbetet 

□ Kontrollera att grunden har rätt mått och är vinkelrät (kryssmät). 

□ Kontrollera att ni har rätt verktyg 

□ Sortera profilerna 

□ Tänk på att det är svårt att hantera glasen i kraftig vind så kontrollera väderutsikterna 
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Översikt Arbetsgång 
1. Montera fästen på sockeln 

2. Sortera övriga profiler till sektionerna 

3. Montera sektionerna på marken, två och två 

4. Montera sektionerna på sockeln  

5. Montera gavelprofiler  

6. Rikta stommen och efterdra alla skruvar  

7. Montera fönster 

8. Glassättning på väggarna 

9. Glassättning på taket och fönster 

10. Glassättning på gavlar  

11. Montera och glasa dörrar 

12. Montera övriga detaljer. 

Montera fästen 
1. Börja med att lägga ut sockelplåtarna på långsidorna av sockeln. Det finns två plåtar som är något längre 

(82,5 cm) en de andra (80,2 cm), dessa ska sitta sist i raden på diametralt motsatta hörn, se röda pilar på 

Figur 51 sist i manualen. Första plåten ska ligga 3,5 cm från kanten på grundens gavel och därefter ska 

plåtarna ligga överlappande så att det går att skruva en skruv genom hålen,  Figur 4 & Figur 3Plåtarna är 

bockade i varje långsida, den sida som inte har ett uttag för fästet ska sticka ut över kanten på sockeln.  

 
 

Figur 4 Lägg ut nockplåtarna så de överlappar i hålen. Notera 
uttaget för fästet inåt. 

 

  

Figur 3 Sockelplåten ska ligga 3.5 cm från kanten på grundens 
gavel. 
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2. Skruva fast fästena  (CC mått 77,5 cm ) i hålen på sockelplåtarna. Fästena är triangulära plåtar som ska 

skruvas i sockeln. Fyra av dessa är något kortare, de ska sitta i hörnen och passar till gavelprofilen, Figur 5. 

Notera att sista fästet ska sitta med vinkeln (med hålen) utåt på grunden, dessa har således  höger- och 

vänsterutförande. När fästena skruvas fast är det bra att med jämna mellanrum kontrollmäta så att raden av 

plåtar fortfarande ligger så att det är 3.5 cm mellan sista plåten och utsidan på gavelns sockel. Det finns 

någon centimeters marginal här men inte mer.  

  

 

 

3. Montera sockelplåten/fästet för gavelprofilerna i sockeln. Det är en L-formad list; två stycken á 166 cm på varje 

sida om dörren, notera att dessa är i höger respektive vänster utförande, och tre listar á 166 cm på gaveln utan dörr 

(om ni inte har ett växthus med dörrar i båda gavlar). Observera att den list som ska sitta i mitten på gaveln utan 

dörr har andra hål en de som sitter ut mot långsidan, den har hål i varje ända för att skruva ihop med de två andra 

listerna, Se Figur 7.  

När ni sätter plåtarna vid dörrarna så var noggranna med att centrera dessa med runt dörrhålet och mellan 

fästena på gavlarna. Dörrhålet mellan plåtarna ska vara 150 cm. Ett tips är att lägga en planka över dörrhålet och 

rita ut gavelns centrum på den. Då har ni något att mäta från när ni ska centrera plåtarna. Plåtarna ska ligga emot 

triangelfäste, se Figur 6. På dörrgaveln kan de överlappa något och på gaveln utan dörr ligger de nästan kant i kant. 

Dock kan detta variera något om grunden är lite för bred eller smal. Det viktiga är att skyddsplåtarna på gavlarna är 

centrerade mellan fästena.  

 

Figur 6 Gavelns sockelplåt ska överlappa fästet men någon cm. Mät upp så att avståndet mellan plåtarna är 150 cm i dörren. 

Figur 5 Fästen för sektionerna. Notera de kortare fästena i hörnen 
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Figur 7 Sockelplåtar gaveln – Notera skillnaden i hålen på de tre plåtar som ska skruvas ihop för att sitta på den gavel som ej har dörr (övre 
bilden); att jämföra med de som ska sitta på varsin sida om dörren som endast har hål för att skruva fast profiler och har ett extra hål för att 
fästa dörrskenen (mitterst av tre hål). Höger i bilderna är höger sida på gaveln sett utifrån från dörrgaveln 
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Sortera profilerna till sektionerna 
Det är enklast att lägga upp profilerna så ni har varje sektion komplett, Figur 8. Detta hjälper även att hålla reda på 

var ventilationsfönstren ska sitta eftersom 

gångjärnen och toppen på fönstret ska monteras i 

sektionen, se instruktioner längre ned på sidan. 

Sekvensen av sektioner är som följer:  

 Gavel sektion med dubbel omega profil 

 Vanlig sektion 

 Sektion med stag 

 Vanlig sektion  

 Osv till sista Gavel sektionen  

Var noggranna när ni lägger ut profilerna så att 

fönstren hamnar rätt. De takprofiler som ska ha 

ett fönster har ett hål borrat för fönsterkarmens 

tvärslå på mitten av profilen. Dessa är alltså höger 

respektive vänster borrade men det förekommer 

fel och ibland är de lätta att blanda ihop eftersom 

fönstren vanligen är fördelade på båda sidor av 

taket. Skulle det bli fel på just denna detalj är det 

inte svårt att borra ett nytt hål. 

Montera sektionerna 
Eftersom övre delen av fönstren ska monteras i 

sektionerna kan en person montera ihop fönsterdelarna medan den andra monterar sektionerna. Sektionerna 

monteras parvis på marken. 

OBS Skruvarna i sektionerna ska endast dras med fingerkraft. De får inte skruvas fast med nyckel/skruvdragare 

förrän stommen är uppe. Undantaget är montering av fönstren där skruvar och muttrar ska dras ordentligt direkt.  

 

1. Börja med att montera ihop fönstrens överdel och nockprofilen med gångjärnen. Nockprofilen har sex hål 

borrade för ändamålet, Figur 9, liksom fönstrets överdel , Figur 10. Detta kan med fördel göras av en person 

medan någon annan börjar montera ihop sektionerna. Nockprofilen och fönstret monteras ihop enligt 

bilderna nedan. Observera att kanten på nockprofilen ska ligga över den lilla kanten på fönsterlistens 

profil, Figur 11. 

Det är viktigt att att övre fönsterdelen är hyfsat centrerad på nockprofilen. Fönsterdelen ska inte sticka 

utanför nockprofilen för då kärvar fönstret. Här är det snarare regel än undantag att ni måste borra om 

hålen. Se bild Figur 12. 

 

 
Figur 8 Det är en bra idé att sortera sektionernas profiler efter varje 
sektionsfäste. Det ger överblick och det är lättare att kontrollera att man 
har rätt ordning och fönsterfästena på rätt plats. 
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 Slutligen ska fönsterlisten som ska hålla glaset på plats monteras. Det är en fördel att lägga något som är 5-6 mm 

tjockt mellan fönsterprofilen och listen medan man monterar så att det finns tillräckligt med utrymme att skjuta in 

glaset, Figur 13. Fönsterlisten kan vara lite krånglig att montera eftersom skruvarna är korta. Använd en polygrip 

eller tång för att pressa ihop listerna. Då är det lättare att få in skruven. 

 

 
Figur 12 Färdigmonterad nocklist med övre fönsterdel 

  

 
Figur 13 Använd ett lämpligt mellanlägg för att skapa tillräckligt 
utrymme för glaset när ni skruvar fast glaslisten 

 

 

Fönstret sätts ihop först när man börjar montera glasen men man kan spara tid genom att montera 

resten av fönstreramen så den är färdig, Figur 14. Observera att den inre skruven ska sitta med 

muttern utåt och den yttre, större skruven ska sitta med muttern inåt i profilen, Figur 15. Glaslisten 

 
Figur 9 Nockprofil m hål för gångjärn 

 
Figur 10 Övre fönsterdel 

Figur 11 Fönsterlisten monteras ovanpå gångjärnen, vilket kan 
vara lite krångligt eftersom skruvarna är korta. Notera att kanten 
på fönsterprofilen ska ligga under kanten på nockprofil 
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(dvs den L-formade listen i plåt som ska hålla glaset) ska monteras på fönstrets långsidor och även här 

bör man ha något att lägga emellan för att få rätt utrymme för glaset, ca 5-6 mm. Glaslisten som ska 

sitta i glasets undre kant ska inte skruvas på förrän glaset har monterats. Detta och hopsättningen av 

fönstret sker senare i monteringen. 

 
Figur 14 Den färdigmonterade undre delen av fönstret. Färdig att 
monteras när resten av stommen är uppe. 
 

 

 
Figur 15 Notera läget på skruvarna med det platta huvudet mot 
glaset. 

 

 

Parvis montering av sektionerna 

En sektion består av två väggprofiler och två takprofiler som skruvas ihop i kryssfästena, Figur 17. Sektionerna 

monteras i denna ordning: 

1. Gavelsektion (dubbel omega) + sektion utan stag 

2. Sektion med stag + sektion utan stag 

3. Osv tills endast en ensam gavelsektion (dubbel Omega profiler)  återstår, denna skruvas inte ihop utan 

monteras först när man rest övriga profiler.  

 Sektionerna sätts ihop i par med hjälp av nockprofilen, i förekommande fall med monterad fönsterdel Figur 19, och 

Horisontalprofilen profilen, se profillista samt bilder nedan.  Enklast är det att rada upp paren i den ordning de ska 

resas. Då kan man också kontrollera att de kommer i rätt ordning och att fönstren sitter på rätt sida. Till sektionerna 

använder man m8 skruv med platt, försänkt skalle. Kom ihåg att muttrarna bara ska dras med fingerkraft och inte 

med nyckel. Dragningen av skruvarna gör man efter att stommen är rest.  Omega profilerna har särskilda kryssfästen 

då de sitter på gaveln, se profillistan. 

Några detaljer att tänka på när man monterar ihop sektionerna: 

- Nockprofilen ska ligga ovanför kanten på takprofilen, Figur 18.  Nockprofilen sitter med spetsen utåt och 

kanten ska ligga ovanför kanten på takprofilen. Glaset ska kunna skjutas in under nockprofilens kant så 

kontrollera att utrymmet är tillräckligt stort. 

- Horisontalprofilen som sitter mellan sektionerna i vägg/tak-krysset ska sitta med spetsen inåt, Figur 20. 

- Samtliga muttrar ska sitta åt samma håll för att man ska kunna få i glasen lättare, UTOM i den övre delen 

av sektionen där fönstret ska sitta. Där måste skruvarnas platta huven sitta närmast fönstret så det inte 

hindras från att stänga, Figur 22. 
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Figur 16 Sektioner på marken färdiga att resas. 

  

Figur 17 Kryssfäste nock & vägg 

 
Figur 18 Notera att nockprofilen ska ligga ovanför kanten på takprofilen 
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Figur 19 Nockprofil sedd från utsidan. Notera att nockprofilen ligger utanpå takprofilen. Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme 
för att få in glaset under nockprofilens kant. 

 
Figur 20 Horisontalprofil vid kryssfästet vägg/tak. Notera hur profilen mellan sektionerna ligger på insidan av sektionen. 
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Figur 21 Sektion med stag 

 

 
Figur 22 Alla skruvar ska sitta åt samma håll för att underlätta glas-sättningen. Undantaget är vid fönstren. 

Checklista innan sektionerna reses och monteras på sockeln: 

□ Kontrollera att nockprofilens kant ligger utanför takprofilens kant. 

□ Kontrollera att tillräckligt utrymme finns under nockprofilen för att kunna sticka in en ruta (>4mm) 

□ Kontrollera att horisontalprofilerna sitter innanför vägg och takprofiler. 

 

Montera sektionerna på sockeln – Resning 
- Två personer kan resa och bära en dubbelsektion, Figur 23. Enklast är det om man lyfter samtidigt och 

passar in sektionerna på de trekantiga fästena.  

- Säkra sektionen med ett dorn eller liknanden,  Figur 24, när ni ska passa in skruvarna. Kom ihåg att alla 

skruvar på samma sida ska sitta på samma håll.  

- Dra åt muttrarna med fingerkraft.  

- Fäst ihop sektionen med föregående sektion i nocken och väg/tak krysset. 

- När detta är gjort kan nästa sektion lyftas på plats 

-  När sista sektionsparet är uppe monterar man den sista gavelsektionen (dubbel Omega profiler). Denna 

monteras i delar. Fäst först ägg profilerna och därefter tak profilerna. 

 Det kan behövas en del arbete med dornet för att få in alla skruv och ibland är hålen så förskjutna att det är enklast 

att borra upp dem med en 8mm borr.  
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Figur 23 Det krävs två personer för att lyfta en dubbelsektion på plats. Enklast 
är om en står utanför och en står innanför grunden. 

 

 
Figur 24 Använd ett dorn eller liknande för att säkra 
sektionen när ni ska sätta in skruven. Dornet hjälper 
också till när hålen inte riktigt vill komma i linje. 

 

 

 

Montera gavelsektionerna 
- När samtliga sektioner är uppe och ihopsatta monteras gavelprofilerna. Tänk på att alla muttrar ska sitta 

på insidan så att skruvens platta huvud är utåt mot glaset. Notera att gavelprofilerna har höger och 

vänsterutförande. Dessa kan vara lite svåra att få på plats eftersom gavelsektionen ofta är lite sned innan 

man dragit alla muttrar. Det hjälper om en person kan hjälpa till att rikta gavelsektionen medan någon sätter 

gavelprofilerna på plats. Glöm inte att sätta fast plåt-triangeln längst upp vid andra profilen, Figur 25. Det 

underlättar om man klipper av en kil ur toppen på triangelplåten, ca 1 cm. Det blir lättare att få den på plats 

då.  

- Packa upp z-profilen (övre dörrkarmen) ur dörrpaketet och fäst den ovanför dörren.  

 

TIPS: det kan vara svårt att få in gavelns profiler då växthusets stomme kan ha ”säckat” något innan alla skruvar är 

dragna. För att underlätta att få in gavelprofilerna hjälper det att sätta en skruv i yttersta, övre hålet och sedan 

svänga profilen på plats utifrån samtidigt som man (eller en medhjälpare) lyfter dubbelomega profilen uppåt/utåt. 

Det är tungt arbete men underlättar att få hålen i linje. För de sista millimetrarna får man ta dornet till hjälp. 
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Växthus på mur 
 
Om ni har valt att bygga ert växthus på mur med sänkt dörr måste ni kapa till en ny list mellan nock och övre 
dörrkarm, Figur 26, samt borra nya hål i gavelprofilerna. Var då noggranna att avståndet mellan den övre och 
undre dörrskenan blir rätt.  
Avståndet ska vara 196.5 cm mellan skenornas över & underkant.  

- Börja med att fäst skenan i underkant, dvs där ni vill ha er tröskel, och mät därifrån för att se hur mycket 
ni ska sänka den övre skenen.  

- Det går också att mäta från nedre skenans skruvhål till de förborrade hålen längst ner på stommen. 
Detta avstånd motsvarar sänkningen och så mycket lägre ska ni borra hålen för den övre skenan.  

- Montera skenorna och  kontrollmät noggrant så at avstånden är rätt och skenorna vågräta. Det kan 
vara en fördel att ta ner skenorna innan man glasar men det går att lämna dem uppe om man är försiktig 
när man sticker in glaset. 

- Mät sedan ut profilen mellan nock och dörrkarmsöverstycke. Profilen går att skära till med 
bågfil/vinkelslip och nya hål borras enkelt med ett metallborr.  

 

 
Figur 26 Jämför bilderna på växthus i marknivår (skiss) respektive på mur (foto). Om dörren sänks krävs att man tillverkar en ny 
mittprofil I gaveln och två nya glas måste skäras till. 

 

 
Figur 25 Triangeln som sitter vid andra gavelrutan, i högra bilden sitter den snett då skruvarna inte är dragna ännu. 

 
 



16 
 

Dra åt alla skruvar 
När gavelprofilerna är monterade är det dags att rikta upp stommen och dra alla skruvar. Här är det bra att använda 

en lite kraftigare skruvdragare med en mutterhylsa, annars bör man efterdra med en vanlig nyckel.   

- Börja alltid nerifrån när ni drar skruvarna och kontrollera gärna med ett vattenpass att stommen står hyfsat 

rakt.   

- Kontrollera nockens horisontal-linje när ni dragit åt alla skruvar upp till vägg/tak mötet. Denna ska vara 

rak. Om det är en ”svacka” mellan några profiler så kan en person använda en kvast eller stång för att lyfta 

den sektionen i krysset samtidigt som en annan person drar åt skruvarna i nocken med skruvdragare,  BILD 

SAKNAS.  

-  Gavlarna dras sist, börja nerifrån.  

TIPS: Var systematisk i detta skede och gå sektion för sektion eller rad för rad så ni inte missar att dra någon skruv. 

Kontrollera samtidigt att alla skruvar sitter åt samma håll utom vid fönstren och andra ställen som är undantag till 

denna regel. 

Montera fönster  
- När alla skruvar är dragna kan ni montera ihop resten av fönstren. Notera att glas-listen på ovansidan ska 

ligga över glas-listerna på långsidorna BILD SAKNAS. Spara dock glas-listen längst ner på fönstret. Denna ska 

inte skruvas fast förrän ni har fört in glaset. Det gör ni när ni glasar taket.  

- Glöm inte att montera den nedre fönsterkarmen som ska hålla fönstret uppe, Figur 27. Kontrollera att 

nederkanten har så mycket utrymme under sig att det går lätt att skjuta in glasskivan senare.  

 
Figur 27 Fönsterkarmen under fönstret. Glaset under fönstret ska 
skjutas in under kanten på denna list. 

Checklista innan glasning 
□ Kontrollera att alla skruvar sitter åt samma håll (utom vid fönstren). 

□ Kontrollera att skruvarnas platta huvuden sitter mot glaset i gaveln. 
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Glasning  
Nu är det dags att montera glasen. Man börjar med väggarna, därefter taket och slutligen gavlarna. Notera att finns 

två olika storlekar av klämmor till glasen. De större passar till gavelsektionernas dubbel-omegaprofiler, Figur 28. 

TIPS: 

 Ställ upp lådan med glasen så ni kan dra 

glasen rakt ut från gavelsidan och plocka bort 

hela gaveln på lådan, Figur 30. Lägga gärna en 

träbit en bit utanför låda så ni kan stödja 

glaset på något mjukt om ni måste byta 

grepp. Om ni tar bort stöden i lådan kan ni 

luta gavelglasen åt sidan vid behov men lägg 

gärna några bitar frigolit eller dylikt så att 

glaset stöder på flera ställen. Det brukar gå 

lättare att skjuta ut ett glas med 

gummihandskar en att försöka dra ut det. 

 DRA INTE I KANTEN förrän glaset löper lätt. 

 Bär alltid glaset på högkant, aldrig med rutan 

platt neråt, Figur 29.  

 Bär glaset mot kroppen så blir det stabilare än 

om ni håller det bort från kroppen. Var 

aktsam på vinden och vindbyar! 

Glassättning på väggarna 
- Dra ut glaset en bit och fäst den svarta 

gummilisten på glasets kortsida, Figur 

30. Listen är lite kortare än glaset och bör 

inte sticka utanför. Gummilisten ska vara 

neråt när ni ställer glaset i väggen.  

- Sätt ner glaset någon cm från kanten på 

sockelplåten så glaset inte slår i de 

utstickande takprofilerna när ni fäller in 

glaset mot väggprofilen, Figur 31. Det går 

lättare att styra glaset och genom att från 

ut och insida pressa händerna mot 

varandra, Figur 32. Var försiktiga vid 

muttrarna och styr sedan glaset inåt-

uppåt för att få det på plats.  

- Medan en håller kan den andra dra fast 

klämmorna på första sidan. När 

klämmorna är fastskruvade kan man 

bocka in dem lätt så de håller emot 

glaset, Figur 33. OBS, klämmorna monteras på ena sida först och därefter på andra sidan när nästa ruta har 

kommit på plats.  

- Fortsätt på detta sätt tills alla glasen på långsidorna är isatta. 

 

 
Figur 28  De större klämmorna passar till gavelsektionerna 

 

 
Figur 29 Bär alltid rutan upprätt, dvs med antingen långsida eller kortsida 
mot marken. Bär glaset nära kroppen för att minska svängningar. 

 

 
Figur 30 Ta bort gaveln på lådan så det går att dra ut rutorna. Når ni dragit 
ut en ruta en bit så kan ni sätta på den svarta gummilisten. 
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Figur 31 Ställ glaset en bit ut för att det inte ska slå I takprofilens 
överhäng när ni fäller in rutan. Se upp för muttrarna. 

 
Figur 32 Med en hand på var sida om rutan går det lätt att styra in 
glaset den sista biten mot profilerna. 

 
Figur 33 Bocka in klämman mot glaset så att den håller rutan på plats. 
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Glassättning på taket 
När väggarna är klara är det dags att börja glasa taket. Man glasar en sida i taget och arbetsgången skiljer sig något 

mellan första och andra sidan. Det är ytterst viktigt att det är två personer som hjälps åt så att en kan hålla rutan tills 

den andra har säkrat den med blecket i nederkant.  

Arbetsgången första sidan är: 

 Skjut upp glaset 

 En håller och den andra säkrar med blecket 

 Skruva fast klämmorna på bortre sidan 

 Hämta nytt glas. 

OBS Varje glas väger 13 kg. Det måste säkras i 

nederkant innan ni släpper det. 

- Håll glaset i varsin långsida och lägg det 

försiktigt på takets kant. Lyft nederkanten 

så att glaset har samma lutning som taket, 

se upp med muttrarna, och skjut försiktigt 

upp glaset så det är hela vägen upp i nock, 

Figur 34. Nederkanten ska sticka någon cm 

utanför väggen. OBS Överkanten på glaset 

ska vara instucken under nockprofilen 

kant, Figur 35. 

- En person håller glaset på plats och sticker 

in de två blecken mellan profilen och 

glaset medan den andra personen går in 

och böjer ner blecken runt profilen på 

insidan, Figur 36. När blecket ska böjas till 

på insidan är det bra om personen som 

håller glaset också 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, mellan 

bultarna i kryssfästet är en bra riktlinje, så att blecken inte hindrar snö och is från att glida av taket, se Figur 36 

och Figur 37. 

 
Figur 34 Glasning av taket: Skjut försiktigt in rutan i samma vinkel som 
takets lutning. 

 

 
Figur 35 Notera att glaset ska stickas in under kanten på nockprofilen. 
Redan vid monteringen av sektionerna kan det vara bra att kontrollera att 
tillräckligt utrymme finns, 5-6mm 
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Figur 36 En person måste hålla glaset tills det säkras med ett bleck. Blecket skjuts in från utsidan och en person på insidan böjer det runt 
profilen. Notera hur blecket är böjt på insidan. Om man gör en lite böj i blecket innan det sticks in blir det enklare att få grepp om det när 
man ska böja det om profilen. 

- 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, Figur 37. Det går att stödja en fot på profilen då 

denna klara minst 70 kg. Vid fönstren ska en halv klämma användas. Om det inte finns i förpackningen 

klipper ni helt enkel av en klämma enligt Figur 38. Kontrollera gärna att blecket inte hindrar fönstrets gång.  

- Vid vädringsfönstret skjuter ni först in glaset i fönstret och skruvar fast den glas- list som ska hålla glaset 

på plats. Figur 39. Notera att denna lista ska ligga under glas-listerna på långsidorna. Därefter sätter ni glaset 
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nedanför fönstret på samma sätt som ett stort takglas. Notera att glaset ska skjutas under listen som håller 

uppe fönstret, Figur 40. Detta glas sticker ut lite längre än ett helt takglas, det är helt normalt. 

 

  

 
Figur 37  Med en stadig stege går det att sträcka sig över den nyss lagda rutan 
och skruva fast klämman. OBS glaset måste alltid säkras med ett bleck först 

 

 
Figur 38  En avklippt klämma sätts bredvid fönstret för att 
inte kärva när fönstret öppnas. 

 
Figur 39  Skruva fast glaslisten när ni skjutit in glaset i fönstret.  

 
Figur 40  Montera glaset under fönstret som vanligt. 
Notera att glaset ska vara under tvärslån under fönstret 
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När ni börjar sätta andra sidan av taket ändras arbetsgången något: 

 Skjut in glaset, säkra och skruva fast som innan. 

 Täta med silikon runt nockkrysset, Figur 41. Det är viktigt att fogen täcker hela nockprofilens kant, från 

spets till glas. Ni behöver inte sätta silikon på profilens långsida, endast den sida som ansluter mot krysset 

och takprofilen. 

 Skruva fast nockplåten på undersidan (insidan) av nockprofilen med de långa vagnssbultarna  BILD 

SAKNAS. Kanalplast har en annan infästning, se slutet av instruktionen. 

Tips: Nockplåten fästs med vagnsbult från utsidan. Slå in vagnsbulten så att det fyrkantiga mothållet under 

skallen går in i hålet i nockprofilen. Då slipper ni dra in mothållet när ni drar åt muttern så hårt och då riskera att 

buckla plåten. Dessa muttrar ska dras bestämt men ej för hårt. OBS, detta gäller vid glasväxthus, för 

polykarbonat är fästningen annorlunda! 

Tips: För att göra det enklare kan man sätta fast nockplåten löst innan man skjuter in glaset, dock kan en person 

behöva styra glaset rätt när ni skjuter in glaset sista biten. 

 

Figur 41 I nocken, precis vid kryssfästet, ska man täta med silikon för att undvika läckage. Notera glasrutan som är instucken under 
nockprofilen för att vattnet ska rinna utåt. 

 

Glassättning gaveln 
- Glasen på gaveln hanteras på samma sätt som på väggarna.  

- Sätt de nedre glasen först och sätt sedan fast de förlängningar som finns på de mittersta glasen. Glasen 

sätts ihop med hjälp av en liten plastlist, och vanliga glasklämmor 

- OBS Om ni har valt att använda egna plåtskruv för att fästa klämmorna, se då till att skallarna inte sticker 

ut så de hindrar dörrens gång på gaveln. I så fall kan det vara lämpligt att använda de medföljande skruvarna 

med platta skallar.  

- Om ni har valt att bygga ett växthus på mur med sänkt dörr måste ni skära till nya glas ovanför dörren.  
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Figur 42 Glasförlängning på gaveln. Rutorna sätts ihop med en plastlist.  

 

Montera Dörren 
- Montera glidskenorna till dörren. Ett växthus som är byggt i marknivå har nedre dörrskenan i nivå med 

sockelplåtarna och gavlarna har förborrade hål för att fästa skenorna. Börja fästa de skenor som dörren ska 

löpa på (1660mm platt, u-formade), skruva fast dem i ovan och nederkant i de förborrade hålen med hjälp 

av de långa skruvarna och , i förekommande fall, fyrkantiga brickor, Figur 44. Dra inte dessa så hårt att 

brickan deformeras och profilen pressa isär, glaset kan då spricka. Fäst därefter ihop skenorna däruppe 

med den bifogade plåten,  Figur 45, och därnere med den plåt som ska fästas i tröskeln, Figur 43. 

 

Figur 44 Dörrskenan fästs i omegaprofilerna med hjälp av  

en lång skruv och bricka om inte annat mothåll finns. 

 

- Montera ihop dörren. Dörren är packad i ett eget paket i lådan. 

Sätt ihop sidorna med skruvarnas platta huven mot glaset. Notera 

att den överkant som har plasthjul är uppåt i dörren. Se även skisser 

i slutet av manualen. 

- Passa in dörren 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 dörren löper lätt kan ni kontrollera att den är i 

rät vinkel och kvadratisk så är den färdig för glaset.  

- Fäst hållarna längst ut i dörrskenorna, Figur 46. Om ni har växthus 

Figur 43 Fäste för den nedre dörrskenan, skruvas i tröskeln 

Bild  1. Blecket för att skruva ihop och fästa 
skenorna i mitten. 
Figur 45. Blecket för att skruva ihop och fästa 
övre skenorna i mitten. 
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på mur kommer skenan att hänga nedanför gavelsektionen och en L-list används för att fästa ändan (ungefär 

samma dimension som glaslisterna). Mät ut rätt längd, borra hål för bultarna och fäst enligt Figur 47. Notera 

att listen ska fästas på den yttre sidan så att listen inte sackar. 

- Montera glaset i dörren med hjälp av de små L-formade glaslisterna . Var noggranna så att dörren blir helt 

fyrkantig med räta vinklar i hörnen. Tips: sätt en sträng silikon under glaset så stabiliserar detta dörren, Figur 

46. 

 

Figur 46 Använd silicon för att limma fast rutan i dörren så får ni ytterligare stabilitet. Glöm inte hållaren till skenan längst ut (th). 

 

Figur 47 På växthus med mur tillverkar man en annan hållare för skenan.  

Detaljer 

Dörrens draglister 

Med dörren kommer dragskyddslister som ska sitta på dörrens yttre långsidor för 

att sluta tätt mellan glas och dörr. De ska sitta så att listens plåtfäste är någon 

mm innanför dörrens kant och fästs enklast med plåtskruv. Det följer med skruv 

och mutter för detta men självborrande plåtskruv är enklare. Gummit kan behöva 

skäras till för att inte kärva mot grunden eller muren.  

Skyddslister 

Sätt de vita plastlisterna på profilerna runt dörren så att det inte finns någon risk 

att man skär sig på kanterna. OBS Tryck på listen, dra inte med handen eller 

fingret för att föra på listen. Risken är stor att ni slinter och skär er, Figur 48. 

Figur 48 Skjut på listen, dra 
aldrig längs med listen då det 
kan medföra skaderisk! 
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Öppnare 

I standardutförande har växthuset manuella öppnare BILD SAKNAS. Dessa fästes med ett gångjärn i fönstrets nedre 

del. I tvärslån som sitter under fönstret sättar man sedan en bult (ca 30mm lång) och ändan på den utgör haken som 

öppnarstången ska hakas fast i vid öppning av fönstret. Bulten fästes med hjälp av två muttrar på var sida om plåten 

i tvärslån (bild saknas) 

Automatöppnare 

Automatöppnarna monteras enligt separat instruktion. 

Montering av kanalplast 
Montering av kanalplast (Lexan / Polycarbonat) skiljer sig lite från montering av glas. Man följer man samma 

arbetsgång vid glasningen som är beskriven ovan, dock med några väsentliga skillnader: 

- V-lister används för att fästa kanalplasten istället för glasklämmor. Börja med att sätta på de vita 

skyddslisterna på V-profilerna. Dessa är till för att skydda kanalplasten när man skruvar fast v-profilen och 

den formas för att hålla fast plasten. Plastlisten kommer att ramla bort efter några år men det gör ingenting. 

Skjut på listen vinkelrätt mot kanten, dra inte med fingret eller handen längs listen eftersom risken är stor 

att ni slinter och skär er på plåten, Figur 48.  

- V-listernas längd överensstämmer med respektive profils längd, se profillista,  dock är listerna något 

kortare på väggarna än på taket. Upp och ner på listerna bestämmer ni genom att titta på skruvhålen. 

- På långsidornas väggar (ej gavel) Klipp av v-listen så att den får en något sned avfasning i den ända som är 

närmast taket, se Figur 49. Detta för att listen inte ska kärva mot taket list. Det går att ta av ca en cm. 

 

Figur 49. Ta av en kil längst ner i varje vägglist så passar de bättre mot taket. 

- Vid fönstren ska det sitta halva v-lister (dessa är kluvna på längden). När ni monterar dem bör ni göra ett 

litet urklipp precis vid de skruvar som fäster glaslisten på fönstrens långsidor BILD SAKNAS. Detta för att 

skruven inte ska fastna i listen när fönstret ska öppnas.  

- Kontrollera också noggrant att den UV skyddade sidan kommer utåt. Det bör stå på skyddsplasten vilken 

sida som är utåt. 

- Växthuset har både inre och yttre nockplåtar. De nockplåtar som ska sitta vid fönstret har en sida som inte 

har avfasningar, Figur 50. Denna ska sitta mot fönstret och det ska vara lite utrymme så att fönstret ska 

kunna öppnas. Både yttre och inre nockplåtar monteras med samma vagnsbult som på ett vanligt växthus. 

- I taket ska det sitta stödstag på mitten av rutorna, BILD SAKNAS. Dessa stag sträcker sig över två sektioner 

och sitter mitt på rutan i växthuset längdriktning. Takprofilerna har normalt förborrade hål för dessa.  

Tips: Vi rekommenderar att skaffa självborrande plåtskruv ( ex 4,2x9,5 med sexkantigt huvud) där huvudet passar 

direkt i en hylsa med magnet. Det gör det lättare att skruva fast listerna och risken blir mindre att man slinter och 

kör bitsen genom plasten.  



26 
 

 

Figur 50 Yttre nockplåtar till kanalplast. För sektion med fönster respektive utan fönster. Notera skillnaden i avfasning på kortändan. 

Tips: Vill ni att kanalplasten ska sitta extra säkert kan man limma fast den med silikon mot profilens kant. Dra en 

sträng längst ut på långsidorna på varje sida.  
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Andra bilder 

  
Figur 51 Skiss över sockelplåtarnas längd. Notera dörröppningens storlek, 150 cm, när grunden ska byggas. Måtten är INTE 
avståndet mellan fästena, det ska vara 77,5cm 
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