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©Hortum växthus AB
Samtliga bilder och text till är upphovsrättskyddade och får inte spridas

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, hortumvaxthus.se
Växthuset tar form redan från grunden och därför är det bra om ni läser igenom ”byggtips” på vår hemsida innan ni
anlägger grunden.
Vårt lustväxthus har galvad stålkonstruktion. De olika delarna identifieras med hjälp av längden, profilen, 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! Lackerade växthus – vid lackeringsprocessen härdas färgen med värme och därför får inga plastdetaljer
finnas på delarna. Därför är hjulen till dörrarna och skyddet på glasklämmorna medskickat löst i monteringslådan.

Instruktionsbeskrivning:
Instruktionen är skriven för att printas ut. Alla bilderna är i slutet av instruktionen för att ni ska kunna ha dem
bredvid instruktionen när ni läser. Skriv även ut profillistan för att identifiera de olika profilerna.
I texten anges olika profiler med ett nummer, exempelvis nr 1, vilket refererar till numret i profillistan.
I texten ges referenser till olika figurer och då menas bildar i slutet av kompendiet.
En sektion är en del av stommen som ska ha en ruta. Eftersom det är 12 sidor på växthuset med vardera två rutor så
har växthuset totalt 24 sektioner (varav två är dörröppningar). Det samma gäller taket utom kupolen som har 12
sektioner.
I instruktionen talas om vinkel och rak vägg. Vinkel hänvisar till de profiler, fästen eller kopplingar som sitter i
”hörnen” på växthusets 12 vinklar. Rak vägg är de profiler m.m. som sitter mitt på en rak vägg mellan två vinklar.
I de flesta fall skruvar man ihop profilerna löst, endast med fingerkraft, i början och drar åt först när man har justerat
färdigt.

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 (både flat och stjärna)
Ett dorn för att passa in hålen mot varandra
En Körnare för att markera eventuella borrhål
Metallborr storlek 2, 7, och 8 mm
Plåtsax
Ett långt vattenpass, ju längre desto bättre, gärna 1 meter långt.
Arbetshandskar, gärna gummibeklädda för bra fäste på glaset

•
•
•

Trappstege eller självstående stege, ca 2.5 meter hög
En polygrip eller stor plattång
En tub Neutral, ofärgad silikon och spruta

Detta är även bra att ha, även om det inte är nödvändigt:
•
•
•
•

Fals-tång att bocka plåt med
Sugkopp till glas.
Självborrande plåtskruv ( ex 4,2x15 mm med sexkantigt huvud) till klämmor och lister. Det finns skruv med i
förpackningen men plåtskruven är lättare att få i.
Glasskärare ifall ni måste skära till ett extraglas.

Att tänka på innan ni börjar
•

Börja med att läsa igenom instruktionen så ni får en uppfattning om arbetets gång.

•

Ta till ordentligt med tid för monteringen. Det går mycket bättre om man kan arbeta lugnt och metodiskt,
och ge sig själv tid att tänka efter.

•

Passformen på hålen är inte alltid den bästa men stålkonstruktionen är mycket flexibel och hållfast så var
inte rädda för att ta i med dornet eller borra upp hål som trilskas. Skruvarnas form gör att de nyper fast
profilerna även om hålet inte är runt.

•

Eftersom markförhållanden är olika överallt rekommenderar vi alltid att rådgöra med någon byggkunnig
innan ni bygger grunden. Se Figur 1

•

Det 12-kantiga lustväxthuset fästs på en sockel av träslipers som är nedgrävda i marken, med 15 gradig
hörnsågning. Det är ytterst viktigt att sockeln är stabil och riskerar att bli utsatt för sättningar och
frostskjutning. Se vår hemsida för mer tips om sockel och grund.

•

Sockeln bör var minst 10 cm bred och bör sticka upp så mycket att dörrarna kan löpa fritt, ca 3 cm. Måttet är
ungefärligt (kanske lite överdrivet i principskissen på grunden, Figur 1) det viktiga är att dörrarna ska kunna
löpa fritt och inte slå i marken när de öppnas. Se Figur 2

•

Sockeln måste vara helt i våg och jämn.

Checklista innan ni börjar montera
Innan ni börjar montera:
□
□
□
□
□
□

Läs igenom hela manualen så ni får en översikt av arbetet
Kolla noggrant i profillistan med bilder. Det går att identifiera listerna med hjälp av hålens placering
Kontrollera att grunden har rätt mått och har jämn diameter på alla håll (kryssmät).
Kontrollera att ni har rätt verktyg
Sortera profilerna och kolla att ni har rätt antal
Tänk på att det är svårt att hantera glasen i kraftig vind så kontrollera väderutsikterna

Översikt – Arbetsgång
Arbetsgången är ungefär som följer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sortera profilerna efter typ
Lägg ut sockelplåtarna och fäst ihop dessa. Kryssmät och justera sockelplåtarna
Sätt upp väggprofiler
Rikta väggar och dra åt skruvarna
Sätt upp takprofiler och kupolprofiler
Rikta tak / kupol och dra åt skruvarna.
Glasa väggar
Glasa Övertak (Kupolen)
Glasa nedre tak
Sätt upp dörrar och fönster.

1. Sortera profilerna efter typ.
Följ profillistan och sortera profilerna. Var särskilt uppmärksam på väggprofilerna där några skiljer sig endast genom
att de har extra hål för att fästa dörr och fönsterskenor.

2. Lägg ut sockelplåtarna
Till detta ska ni ta fram:
1. Sockelplåtar, nr 1
2. Kopplingar sockelplåtar, nr 35.
Om grundens mått är enligt Figur 1, dvs 6120mm i yttermått, ska plåtarna kunna sticka ut ungefär en cm utanför
kanten så det finns justeringsutrymme när ni riktar väggarna. Eftersom lustväxthuset är så stort kan små fel i
grunden göra stora fel längre upp i växthuset. Även om konstruktionen är ganska flexibel så blir det besvärligare att
få ihop det i toppen så lite extra noggrannhet här avhjälper mycket merarbete senare.
•
•

•

Lägg ut sockelplåtarna på grunden.
Om plåtarna inte har förborrade hål för att fästa dem i grunden kan ni borra hålen nu. Kontrollera att
skruvarna inte hamnar där ni redan har spik / skruv i själva grunden. Vi rekommenderar 2 skruvar på
sockelplåt. Skruvarna bör ha platta, försänkta huvuden.
Fäst ihop plåtarna med kopplingarna för grunden, se nr 35 i profillistan och se Figur 4. De ska skruvas ihop
löst, endast fingerkraft. De är något större än kopplingarna för kupolen. OBS, fäst endast i de yttre hålen på
kopplingen. De inre används när ni sedan sätter upp väggprofilerna.

Tänk på att lägga ut rätt plåtar vid dörren. Dessa har uttag i kanten för den långa bult som ska fästa
dörrskenorna. Kopplingarna har också ett extra hål i mitten. Se nr 1 i profillistan, Figur 3 översikten och Figur 49
för bilder på dörren.
•
•
•

Börja med att kontrollera att grunden är helt i våg. Någon millimeters felmarginal finns men annars kan det
vara så att ni får kila under sockelplåtarna.
Justera sockelplåtarna så att de sticker ut ungefär lika långt utanför kanten på grunden.
Mät tvärs över växthuset så ni får samma avstånd på flera håll = samma diameter, se Figur 5. Var noggranna
så ni mäter från samma kant varje gång, exempelvis mät alltid från plåten innerkant, precis vid mitten.

Tips: Eftersom plåtarna sitter ihop med kopplingar så flyttar sig gärna flera stycken när ni justerar. Fäst plåtarna löst
med en liten spik eller en skruv för att undvika detta.
•

Fäst därefter plåtarna i grunden. Tänk på att ni fortfarande kan behöva lossa dem och flytta dom för att
justera väggarna

3. Sätt upp väggprofilerna
Till detta ska ni ta fram:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Väggprofiler till vinklar
Väggprofiler till vinklar vid fönster resp dörr
Horisontalprofiler till väggar
Fästen för rak vägg-tak, nr 33
Fästen för vägg-tak i vinkel, nr 32
L-profil /fäste för dörr- & fönster-skenor
Väggprofiler för raka väggar
Väggprofiler för raka väggar fönster resp dörr
Fönsterkarm, nr 60

OBS
Under monteringen ska skruvarna endast dras med fingerkraft. Åtdragning med skruvdragare gör man sist, efter
att stommen är riktad.
•

•

Börja med att sätta fast fästena, nr 33 vägg-tak rak vägg, på horizontalprofilerna nr 9 ( med M6 skruv).
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 med 7mm borr. Muttrarna ska sitta
på insidan, se Figur 6.
Ni börjar med att montera väggprofilerna i vinklarna. Lägg ut dem i förväg så ni är säkra på att ni får fönster
och dörrar på rätt plats, se profillistan. Vid dörren ska väggprofilen ha ett hål längst ner, se rödmarkering
Figur 3.
o En profil mitt i dörröppningen.
o En profil i varje vinkel på vardera sidan om dörren.
Väggprofilen i vinkeln vid fönstret har hål ungefär mitt på men finns i två varianter:
o
o

Vinkelprofil med ett hål i ena kanten (här ska fönsterkarmen sitta)
Vinkelprofil med hål i ”spetsen” på profilen. Här ska yttre ändan på fönstrets skena sitta, Figur 42.

Skruva fast väggprofilerna så de står upp, se Figur 7 och Figur 8.
•

•

•
•

Montera ihop väggprofilerna med horisontal profilerna med hjälp av fästkryssen, nr 32, med M8 bult. Se
Figur 9. Horisontalprofilen ska ligga innanför väggprofilen, se Figur 9. Ibland kan det vara lite snålt med
utrymme men då går det att klippa av lite av övre kanten på väggprofilen.
OBS, glöm inte att montera L-profilen, nr 51 & 61, som är fästet för de övre skenorna för fönster och dörrar.
Den ska sitta med samma bultar som horisontalprofilen, se Figur 10 och Figur 3 och Figur 42. Det är en bra i
att redan nu borra upp hålen där skenan ska sitta i L-profilen. Det ger lite justeringsmöjligheter när ni ska
sätta upp skenan. Optimalt är att hålets kan är ca 8 mm från skenans kant, Figur 45.
OBS Muttrarna ska sitta på ovansidan av horisontalprofilen!
OBS, alla muttrar på väggprofilerna ska sitta åt samma håll!

TIPS: Väggprofilerna kan bli ganska vingliga när de står utan stöd. Ett alternativ kan vara att man monterar ihop dem
med horisontalprofilerna allteftersom man sätter upp dem. Men då krävs att en medhjälpare stödjer dem tills de har
fått tillräcklig stadga att stå hyfsat stabilt själva. Brukar räcka med 3-4 sektioner.
•
•

Sätt därefter upp väggprofilerna på de raka väggarna, Figur 9. De fästs i de nedre hålen i fästet som sitter
på horisontalprofilen. Muttrarna på insidan.
Sätt upp fönsterkarmen enligt Figur 11

4. Rikta väggarna
Målet är att varje sektion (plats för ruta) ska vara en rektangel med 90 grader i varje hörn, dvs en perfekt fyrkant.
Sitter sockelplåtarna i en jämn 12kant och grunden är i våg bör det räcka med att kontrollera att väggprofilerna är
lodräta med hjälp av vattenpasset. Viss justering går att göra medan man drar åt skruvarna. En person drar profilen
åt rätt håll och den andra drar åt skruvarna. Börja nerifrån!
Om det verkar som felen blir för stora, se rutan nedan, kan man tillämpa nedanstående metoder. Instruktionen
skiljer mellan lodrät i sidled = att fyrkanten som bildas av varje sektion är helt rak, se Figur 12, och lodrät i väggen =
väggarna lutar inåt eller utåt.
TÄNK PÅ att växthusen och glasen har vissa felmarginaler och det går att åtgärda problem efterhand.
Sektion kan luta i upp till 5 mm i sidled – dvs överkant på väggprofilen kan vara 5 mm från exakt lodlinje. Det går att
få in fönstren ändå. V-profilen täcker felet. I värsta fall får man lägga en lite bit trä eller gummi under ena ändan på
glasrutan för att palla upp den.
En sektion kan luta inåt eller utåt utan att det stör. Så länge det är ungefär lika mycket på de två väggprofilerna som
glaset lutar mot är det ingen fara. En skillnad på ca 3-4 mm går att tillåta då glaset är mer formbart än man tror, det
gäller bara att vara lite försiktigt när man drar fast V-profilen som håller glaset.

Metoder vid större fel:
1. Börja alltid med att mäta med vattenpasset på varje väggprofil, både i sidled och vägg (utåt/inåt
lutning) så ni skapar er en bild av var det lutar och felar. Figur 13
2. Väggprofilerna lutar något i sidled – detta går att justera i genom att en person håller
väggprofilen rak med vattenpasset medan ni drar åt de nedre skruvarna. Det finns några mm
felmarginal här. Förhoppningsvis behövs inte mer än detta.
3. Väggprofilerna lutar utåt eller inåt – väggarna kan luta upp mot 10 mm utåt eller inåt utan att det
stör, så länge det är ungefär lika mycket på alla väggar, se Figur 12.
4. Väggarna lutar både i sidled och utåt/inåt samt olika mycket – detta beror sannolik på att
12kanten inte är jämn, dvs den är något oval, eller att grunden inte är vågrät. Innan ni börjar göra
drastiska ändringar, kolla rutan ovan ”Tänk på”
a. Kontrollera att 12kanten är jämn, dvs samma diameter på alla ledder i växthuset. Om
detta inte är fallet så går det att lossa plåtarna och flytta dem lite utåt eller inåt. Tänk på
att när du flyttar exempelvis inåt på ena sidan kommer det skjuta ut plåtarna ett kvarts
varv runt och på motsvarande sätt förskjuts även ovankanten, se Figur 12.
b. Kontrollera att grunden är helt jämn – ni kan behöva kila under plåtarna om skillnaden är
större än 2 mm.
c. En sista justering går att göra när ni drar åt skruvarna. Det går att justera någon mm i
överkanten genom att dra ihop eller skjuta isär horisontalprofilerna.
Går det att få stommen hyfsat rät så börja nerifrån och dra skruvarna med skruvdragare – först de som fäster
profilerna i sockelplåtarna därefter överkanten på väggprofilerna och horisontalprofilerna. Ni bör ha en medhjälpare
som hjälper er att finjustera väggprofilerna under arbetets gång.

5. Montera takprofiler och kupolen
Ta fram följande:
-

Takprofiler nr 11 & 12

-

Kupolram nr 13
Kopplingar 30 & 31
Takplåt nr 12

•

Medan en person monterar ramen kan en annan förbereda genom att montera fästkryssen på kupolens
väggprofiler och montera ihop de små vädringsfönstren, se nedan.

•

Börja med att fästa takprofilerna i husets vinklar med hjälp av de stora kryssfästena, Figur 14. Notera att
takprofilerna har olika längd och borrhål beroende på om de sitter i en vinkel eller på en rak vägg

•

Takprofilerna skruvas sedan ihop med kupolens nedre ram, nr 13, kopplingar nr 30 och 31, och takplåten nr
12. Här ska man använda de lite längre M6 muttrarna. Plåten ytterst (notera att de har höger/vänster
utförande), sedan takprofilen, kupolramen och sist kopplingen. Figur 15

•

OBS Plåten är bokad för att glaset ska kunna stickas in under, Figur 39.

•

OBS, den övre kopplingen nr 31 fästs endast i de yttre skruvarna i vinkeln.

•

OBS kupolramens profiler överlappar gärna lite i kanterna – försök sätta så att varannan profil sitter ovanför
och varannan nedanför.

•

Montera därefter fast takprofilerna från väggens raka del till kupolen ram, Figur 16.

Ta fram:
-

Väggprofiler kupol nr 14
Horisontalprofiler kupol nr 15
Takprofiler kupol nr 16
Kryssfästen nr 34
Inre toppkupa nr 17
Små ventilationsfönster.

•

Montera ihop de små vädringsfönstren men fäst bara ena gångjärnet, Figur 18. Det andra fäster ni när ni
sätter upp fönstret.
Sätt sedan ihop Kupolens väggprofiler med de små kryssfästen, Figur 19. Dessa är notoriskt svåra att få att
passa så var beredd på att ni måste borra upp hålen. Hållfastheten påverkas inte om hålen blir avlånga och
ojämna. Kupolens väggprofil har en skåra i ena ändan. Denna ska vara neråt
Montera sedan Kupolens väggprofiler på stommen och fäst ihop dem med kupolens övre horisontalprofiler.
Notera att horisontalprofilen ska vara innanför vägprofilen, se Figur 20.
OBS Gångjärnen till fönstren monteras på samma skruv som horisontalprofilen.
Montera kupolens takprofiler på kryssfästen och fäst därefter undre topkonan (den med många hål), figur
Figur 21 och Figur 22.

•

•
•
•

Tips: Skruva fast topkonan i två skruva på motsatt sida först. Då hålls den uppe men ger er möjlighet att vrida
den för att passa in de övriga hålen. Ibland får man ta till en längre skruv för att få ihop profil och kona. Var
beredda på att man kan få dra en hel del i takprofilerna för att de ska komma rätt.
•

•

När konan är monterad använder ni vattenpasset för att rikta kupolens stomme på liknande sätt som
grunden. Notera att kupolens nedre horisontalprofiler kan överlappa och således ligga högre eller lägre än
en annan. Lägg vattenpasset på två lägre eller högre profiler så att det inte blir missvisande. Passet läggs
tvärs över vinklarna, Figur 23
Det kan krävas att en medhjälpare lyfter eller drar ner kupolens ram för att justera lutningen på väggprofiler
och att ramen är i våg. Kom ihåg att precis som i väggarna finns även här en hel del tillåten felmarginal.

•

När ni är nöjda med Kupolens stommen så drar ni åt samtliga skruvar. Börja nerifrån.

6. Glasa väggar
•

Börja med att sätta på de vita skyddslisterna på V-profilerna. Dessa är till för att skydda glaset när ni skruvar
fast profilerna. Var noga med att trycka på skyddslisten och inte dra längs med, Figur 24.

Tips: Är ni flera som arbetar kan ni fördela arbetet så att en sätter på lister medan den andra monterar ihop fönster
och dörrar, glasar de små fönstren m.m.
•

Viss tillpassning av profilerna kan krävas för de V-profiler som ska sitta vid dörren och fönstrens skenor. I
övre delen kan ett V kapas ut i profilens spets och i undre delen kan det behövas kapas en bit för att ge
utrymme för skenorna. Måtta med profilen innan ni börjar kapa, se Figur 25 till Figur 29

•

Kontrollera att V-profilerna för taket ligger kant i kant med takprofilen i nederkant. Om de inte gör det kan
man även här klippa ut ett V i överkant så att v-profilen passar.

OBS: Vid glasning krävs det två personer!
Ställ upp lådan med glasen så ni kan dra glasen rakt ut från gavelsidan och plocka bort hela gaveln på lådan. 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 (eller en sugkopp) än att
försöka dra ut det.
DRA INTE I KANTEN förrän glaset löper lätt.
Bär alltid glaset på högkant, aldrig med rutan platt neråt.
Bär glaset mot kroppen så blir det stabilare än om ni håller det bort från kroppen. Var aktsam på vinden och
vindbyar!
Tänk på att ni måste kunna stå stadigt med en stege både utanför och inne i växthuset.

•

Börja vid dörren.

•

Kontrollera att det inte ligger smuts eller skräp på sockelprofilen där glaset ska stå.

•

Fäll in glaset i varje sektion. Sätt in ovankanten först så ni inte slår i takprofilerna, fäll därefter in
underkanten. Genom att pressa händerna mot varandra på rutans utsida och insida kan ni styra glaset in
och upp så det kommer rätt.

•

Skruva fast ena sidan med lämplig v-profil. Notera att det är skillnad på v-profiler som ska sitta i vinklar och
de som ska sitta på väggens raka del. De i vinklarna är lite bredare.

•

V-Profilen ska skruvas fast bestämt men ej hårt. Den ska dras precis så hårt att profilen ligger mot rutan. Vill
man vara extra försiktigt kan man dra det sista varvet en handmejsel.

•

Om v-profilen glappar trots att ni dragit åt skruven så kan detta åtgärdas genom att ni plockar av profilen
och bockar in den lite. Tryck bara ihop kanterna.

•

Om ni använder egna plåtskruv så tänk på att skallarna inte får sticka ut där dörrarna och fönstren ska löpa.
Här kan det vara bättre att använda de medföljande plåtskruven med platta skallar.

•

Är det svårt att få i plåtskruven kan ni med fördel borra upp hålen med en 2mm borr.

7. Glasa kupolen
Här krävs en lång, självstående stege. Ni ska kunna stå upp genom kupolens tak och sträcka er över en takruta för att
kunna skruva fast profilen.
•
•
•
•
•

Glasa och sätt i vädringsluckorna. Var aktsam så ni inte sätter glaslisterna på luckorna för hårt mot glaset så
det bildas spänningar. Här rekommendera vi att använda egna självborrande plåtskruv.
Sätt i de små rutorna och fäst dessa löst med medföljande klämmor. Detta är enda stället på växthuset där
klämmor används istället för V-profiler, Figur 30.
Skjut upp rutan så att den sitter rätt och fäst den med ett bleck, Figur 31.
Skruva därefter fast klämmorna helt och böj in dem så de håller fast glaset.
Det är när ni sätter fast vädringsluckan som ni sätter fast sista gångjärnen på luckan, Figur 32.

Nästa steg är att glasa kupolens tak.
•

Lägg in glaset och fäst det med de långa blecken så det inte glider ut. Det ska vara två bleck på varje ruta,
Figur 33 och Figur 34.

•

Den andra rutan ni sätter dit fästs på bortre sidan en v-profil, Figur 35. Profilen ska skruvas fast bestämt men
ej hårt.

•

När bara ett glas i kupolens tak återstår fäster ni den övre toppkonan med hjälp av toppskruven (den som
ser ut som en spjutspets med gängad stång eller som en lång kraftig bult) och medföljande bult. Kontrollera
nerifrån att spetsen sitter rakt innan ni drar fast den.

•

När ni kommer till sista glaset skruvar ni fast båda v-profilerna löst. Därefter skjuter ni upp glaset underifrån
och skruvar fast profilerna, Figur 36 och Figur 37.

8. Glasa taket
•

Börja med att fästa de svarta gummilisterna på horisontalprofilernas övre kant, Figur 38. Enklast är att dela
de medföljande gummilisterna mitt itu.

•

OBS börja så att det sista glaset ni sätter blir nedanför en av de små vädringsluckorna i kupolen. Ni måste
sticka ut armen genom luckan för att kunna skruva fast de översta skruvarna på sista v-listen.

•

Lägg glasets raka del på profilen och skjut upp det i samma vinkel som taket, Figur 40. Kontrollera att glaset
hamna under plåten, Figur 39.

•

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

•

OBS!! Personen på utsidan måste hålla glaset tills det är säkrat med ett bleck i underkant. Blecket ska vikas
om horisontalprofilen på insidan.

•

Använd silikon för att täta längs med takprofilen och takplåten, samt vid krysset där takprofilerna möter
kupolen väggar, Figur 41.

•

Skruva fast den ena v-profilen på andra glaset ni sätter.

•

I liket med kupolens tak skjuts sista rutan upp under de löst fastskruvade v-profilerna. Profilerna skruvas
därefter fast utifrån. Det är lite krångligt att skruva fast de övre skruvarna. Det går att stödja på profilen,
INTE glaset. Skruvarna närmast kupolen skruvas fast genom att ni sticker ut armen genom en av de små
vädringsluckorna.

9. Montera dörrar och fönster
Använd översikts figurerna för att ge er en uppfattning om hur det ska sitta: Figur 3 och Figur 42 till 50.
•

Montera ihop dörrar och fönster. I de flesta fall sitter skruvarna redan i satta i över/understycken och ni får
lossa dessa först. Glaset sätts i efter att dörrar/fönster är uppe. OBS överstycket är den del som har hjul
som ska rulla på skenans kant.

•

På fönster och dörrar kan ni dra åt skruvarna direkt

Fönster
•

Börja med att fästa övre skenor. Det är skillnad på fönster och dörrskenor, Figur 44. Dessa fästs i L-profilerna
som är ovanför fönstren, Figur 10 och Figur 42. Notera hur skenorna ska sitta vända, Figur 50.

•

De nedre fönsterskenorna fästs i fönsterkarmen och i spetsen på väggens vinkelprofil, Figur 46 och Figur 47. I
spetsen används en lång genomgående M6 bult och en fyrkantig bricka

•

Dörrarnas nedre skenor fästs ihop i mitten med ett litet v-format bleck, Figur 48. Kontrollera att blecket inte
sticker ovanför dörrskenan och då hindrar dörrens gång. Om detta är fallet så klipp övre delen av blecket.
Blecket fästs med en lång M6 bult genom spetsen på profilen och genom kopplingen på insidan. De ”yttre”
ändarna på skenan fästs även dom med en lång M6 bult, Figur 49.

•

Häng upp fönster och dörrar och kontrollera att dessa löper lätt. Kärvar de mot profilen kan ni bocka in
nedre delen något. Ett lätt tramp med foten brukar räcka. Om de kärvar i ytterläget gör inte så mycket för
draglisten kommer ändå stoppa dörren/fönstret från att gå för långt.

•

Glasa fönster – justera fönstret så det är rakt och hörnen är vinkelräta. Använd en väggprofil som riktmärke.
Fäll därefter in rutan i fönstret och skruva fast glaslisterna. Var försiktig så att dessa inte pressar för hårt mot
rutan. Ett tips är att lägga ett tidningspapper emellan som man sedan drar loss när listen är fastskruvad.

•

Glasa dörrar – Justera som fönstret. Vi brukar sätta lite silikon i hörnen för att stadga upp dörren ytterligare,
Figur 51.

Sista justeringar
•

Sätt en skruv med mutter i ändan på övre och nedre skenorna för att hindra att fönster och dörrar
hoppar av, se Figur 46.

•
•

Sätt fast vita plastlister på exponerade kanter på väggprofiler vid fönster och dörr så man inte river sig
på kanten, Figur 52.
Skruva fast de breda plastlisterna i dörrarnas ytterkant. Låt plåtkanten på listerna sitta någon mm
innanför kanten på dörren så den inte går emot väggprofilerna. Gummit ska täta mot väggprofilen när
dörren är stängd.

Avdelning 2 – Bilder

Figur 1 Principskiss för grunden på 12kants växthus. Grunden är 2 cm mindre än växthusets ytterdiameter.

Figur 2

Figur 3 Översiktsbild över profilerna. Numreringen överensstämmer med profillistan. Notera placeringen av dörrarna vid en vinkel och att dör
ska vara sockelplåtar typ B och C. De L-lister som ska fästa de övre skenorna för fönster och dörrar ska fästas i samband med att man sätter
upp horisontalprofilerna i väggarna.

Figur 4 Sockelplåtarna läggs på grunden och fästs ihop med kopplingarna. Endast de yttre skruvhålen. På bilden ovan har kopplingen ett extra
hål i mitten. Det är till bulten som fäster nedre dörrskenan. De ska sitta mitt i vinkeln i dörren och i varje vinkel vid sidan av dörren.

Figur 5 Mät diametern på flera ställen. Det ska vara lika lång på alla ledder. Återigen finns det finns någon mm felmarginal men ju exaktare det
är desto lättare blir det att justera växthuset senare i arbetet.

Figur 6 Fäste för väggprofilen monterat på väggens horisontalprofil. Notera att muttrarna sitter på insidan.

Figur 7 Börja med att montera väggprofilerna i vinkel.

Figur 8 Fäst väggprofilen i vinkel med m6 bult. Här används de inre hålen i kopplingen på sockelplåten.

Figur 9 Montera horisontalprofilerna och därefter väggprofilerna på den raka delen av väggen.

Figur 10 Glöm inte att montera L-profilen (fästet för dörr & Fönsterskenor) när ni monterar horisontalprofilerna.

Figur 11 Fönsterkarmen ska sitta med kanten uppåt. Notera hålen för att fäst nedre fönsterskenan.

Figur 12 Räta väggarna: Det gäller att uppnå att väggarna är helt lodräta, som i kub 1. Om man måste justerar in i nederkant på ena sidan
kommer nederkanten att flytta ut i andra ändan, se kub 2, och ovankanten kommer att flytta sig på motsvarande sätt men ett kvarts varv runt.
Det man vill uppnå i första hand är att varje sektion är fyrkantig och inte lutar i sidled för då blir det svårt att få in rutan. Om väggarna lutar lite
utåt eller inåt är av mindre betydelse så länge de lutar ungefär lika mycket.

Figur 13 Ett långt vattenpass är bra för att möta väggens och sektionens lutning.

Figur 14 Börja med takprofilerna från växthuset vinklar. Obs bilden föreställer ett 9kant växthus men principen är densamma.

Figur 15 Kupolens ram med kopplingar och takplåtar. Notera att den övre kopplingen endast fästs i de yttre hålen. Takplåtar inritade i grått

Figur 16 Takprofilen från den raka väggen sticks in under takplåtarna. OBS takplåtarna är inritade i grått.

Figur 17 Kupolramen och taket. Denna bild är från ett 9kants växthus som saknar takplåtar men principen är densamma.

Figur 18 Vädringsfönster för kupolen. I detta fall är över delen rean monterad på en av kupolens horisontalprofiler men i praktiken monteras
det först när kupolen är upp. Fönstret monterias ihop med endast ett gångjärn monterat. Det andra monteras när man sätter i fönstret.
Gångjärnen på horisontalprofilen monteras i samband med att man monterar ihop kupolen. Observera att ibland har långsidorna uttag för att
passa ihop och kortsidorna är hela. Tillverkaren har svårt att bestämma sig.

Figur 19 Kupolens väggprofil med monterat kryss. Profilen har en slits för att passa över takprofilen.

Figur 20 Kupolens horisontalprofil ska vara innanför väggprofilens kant!

Figur 21 Montera kupolen takprofiler

Figur 22 Toppkupan

Figur 23 Justera kupolen med vattanpasset innan ni drar åt skruvarna. Kupolens ram bör vara i våg och väggarna lodräta. Något kan de luta
inåt eller utåt så länge de lutar lika mycket.

Figur 24 Tryck på den vita skyddslisten. Dra ALDRIG längs med. Risken är stor att man slinter och skär sig på plåtkanten.

Figur 25 Ibland kan man behöva kapa V-listen lite för att ge utrymme för den nedre dörrskenan.

Figur 26 Även vid fönsterkarmen kan man behöva justera v-profilens längd. Måtta med v-profilen först.

Figur 27 Ett uttag behövs göras på överkant av v-profilerna där de sitter vid dörr och fönsterskenor.

Figur 28 Urtag så vprofilen kan stickas in under dörr / fönster skenan.

Figur 29 V-profilen taket ska ligga kant i kant med takprofilen i takets nederkant. Om den inte gör det kan man behöva göra ett litet uttag i vprofilens överkant.

Figur 30 Klämmor som håller kupolens väggrutor.

Figur 31 Kupolens takglas säkras med ett bleck.

Figur 32 Färdigmonterat vädringsfönster i kupolen.

Figur 33 Lättast är att skjuta in kupolens takruta nerifrån. Akta muttrarna! Säkra därefter rutan med ett bleck som håller nederkanten och som
viks runt horisontalprofilen.

Figur 34 Takrutor ska säkras med två bleck.

Figur 35 Skruva fast v-profilen på bortre kanten.

Figur 36 Sista rutan skjuts in nerifrån under löst fastskruvade lister.

Figur 37 När sista rutan är på plats skruvas listen fast

Figur 38 Den svarta gummilisten ska sitta ovanpå horisontalprofilens kant. Enklast är att dela de medföljande listerna mitt itu.

Figur 39 Takplåtarna ska monteras så att glaset kan stickas in under kanten.

Figur 40 Ena sidan på rutan har en rät vinkel (90 grader). Lägg denna sida av glaset mot profilen och skjut upp glaset med samma lutning som
taket. Det bör stå en person innanför och hjälpa till att styra glaset.

Figur 41 Innan ni lägger på nästa glas bör ni täta med silicon längs med takplåten och där takprofiler möter kupolen, se röda markeringar i
bilden ovan.

Figur 42 Översikt av vädringsfönster i väggarna.

Figur 43 Översikt av fönster och dörrars uppbyggnad. Principen är densamma för båda.

Figur 44 ÖVRE Dörr och fönsterskenor. Dörrskenorna har en rak ände där de ska sitta mot varandra

Figur 45 Det förekommer att hålet i L-profilen som där övre skenor ska fästas är borrat för långt upp. Det bör vara så att kanten på hålet är ca 8
mm från nederkant på profilen. Enklast att åtgärda detta är att borra upp hålet eller brotscha det ovalt.

Figur 46 Fönstren nedre skena fästas i hörnprofilen i ena ändan och i karmen under fönstret ( se bild nedan)

Figur 47 Fönstret nedre skena fästs i fönsterkarmen

Figur 48 Dörrens skenor fästs ihop med ett bleck i mitten av dörren. Blecket fästs med en genomgående bult.

Figur 49 I ”yttre” ändan av skenorna fästs dörren skenan med en lång genomgående bult.

Figur 50 Notera hur skenors sitter vända. Den övre är öppen uppåt så att fönstrets/dörrens överstycke kan löpa på kanten, den neder är vänd
neråt så kanten på dörren/fönstret löper längs den.

Figur 51 Vi brukar sätta silikon på kanten av dörren för att klistra fast glaset innan vi sätter på glaslisterna.

Figur 52 Man bör sätta en vit skyddslist på väggprofilen kant vid dörrar och fönster då det finns risk att man skär sig på dessa.

