
Udestue Matilda

Udestue med skydedøre
Specifikationer og instruktioner



2

Specifikationer
Udestuen indeholder følgende dele:  
Konstruktion i limtræ
• Dimensionering: 2,5 kN / m² 
• Ubehandlet gran/furu
Observer at tagfodbrædderne på bygningens langsider  
er tillægsmateriale, disse indgår ikke i byggesættet.

Specifikationer 15 m²
• Totalhøjde: 2818 mm
• Tagvinkel: 15°
• Udvendige mål 4600 x 3200 mm

Specifikationer 20 m²
• Totalhøjde: 3068 mm
• Tagvinkel: 19°
• Udvendige mål 4939 x 3964 mm
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Skydedøre af glas med aluminiumsprofiler
• 6 mm hærdet glas
• Aluminiumsprofiler, farve: RAL 9010
• Skinner og glideprofiler samt monteringsmateriale
• Håndtag (uden lås) 

Åbningsmål 15 m²
• 4420 x 2000 mm i 3 moduler på langsiderne
• 2600 x 2000 mm i 3 moduler på fremsiden

Åbningsmål 20 m²
• 4763 x 2000 mm i 3 moduler på langsiderne
• 3030 x 2000 mm i 3 moduler på fremsiden

Kanalplasttag med afvandingssystem
• RIATHERM kanalplast, 16 mm x-struktur med Heatstop
• Farve: Opalhvidt
• Afvandingsrender i hvid plast

Detaljerede materialespecifikationer og tegninger  
findes på produktsiden.
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Fundament
Fundamentet kan med fordel fremstilles som en homogen betonplade  
eller plader af beton, der samles til en hel overflade. Du kan også vælge 
at bruge strøer i træ og lægge terrassebord. Fundament og gulv 
er ikke inkluderet i sættet.

Alt efter hvilken type fundament du har valgt, supplerer du selv med 
det fastgørelsesmateriale, der passer til dit fundament. Vi anbefaler 
at bruge galvaniserede eller rustfrie metalvinkler der fæster de 
bærende stolper på plads. 

Husets størrelse er nøjagtigt angivet i tegningerne på produktsiden.



5

Montering af limtræskonstruktion

Byggedel     
Stolper    
Bærende limtræsbjælker (over glaspartierne) 
Midterstråle 
Tagstole 15 m2    
Tagstole 20 m2    

Antal vinkler
8 stk 
8 stk 
2 stk 
21 stk 
33 stk

Følg tegningen og materialelisten på produktsiden for at identificere 
delenes plassering i konstruktionen.

Kompletter med denne type vinkler for samtlige indhegninger til 
limtræskonstruktionen. Vinklerne fæstes med ankerskruer.
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Være nøje med at måle diagonalen på huset inden fastsættelse 
for at sikre at huset er i ræt vinkel. 

Montering af øvrige dele
Kanalplasttag og afvandingssystem
Vi har valgt et moderne kanalplasttag med god lystransmission, 
smart heatstop-teknologi og isolerende egenskaber.

Når det er på tide for montering af kanalplasttaget anbefaler vi at 
kigge på denne monteringsfilm samt manualen. 

Du finder også instruktioner til afvandingssystemet her.

Billede 1. Mål diagonalen

https://www.youtube.com/watch?v=3_5mwLKLwKA
https://ipaper.ipapercms.dk/Rias/montering-alu-bund-med-alu-top/
https://ipaper.ipapercms.dk/Rias/Plasttagrender/?page=2
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Montering af skydedøre

90 °

• Sikre at aluminiumsprofilerne er i vater/lod fortløbende under 
monteringen for at undgå besværligheder når det er på tide 
at løfte på plads skydedørene. 

• Forhåndsbor altid inden fastgørelse gennem aluminiumsprofilerne. 
Brug metalbor på ca 6 mm. Gør klar med passende skruer for 
fastgørelse af metalprofiler i træ. 

• Skruehullerne skal tættes med silikone i forbindelse med at 
du fæster aluminiumsprofilerne.

• Begynd med at montere den yderste døren og arbejd dig  
derefter indad.

Billede 2: Kontroller at døråbningerne er vinkelrætte

• Kontrollere at døråbningerne er vinkelrætte gennem at måle  
diagonalen (se billede 1) inden du sætter i gang med at montere 
skydedørene. Kontroller også at de forskellige sider er i vater/
lod med hjælp af vaterpas. 

Tænk på at:
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Billede 2: Placering af  
aluminiumsprofiler

Monter først aluminiumsprofilen, der løber 
langs gulvet. Skinnen skal monteres 15 mm fra 
limtræsbjælkens yderkant. Placer den vinklede 
skinne med hældningen ud mod yderkanten, 
så den kan lede vandet væk (se billede 3).

Sørg for, at skinnen er plan hele vejen, både på 
langs og i bredden. Brug kiler om nødvendigt. 
Fastgør skinnen med 4,5 x 50 mm skruer, med 
ca 800 mm mellemrum på langs. Profilen skal 
være stabil for at kunne modstå vindbelastningen  
(billede 3). Husk at tætne hullerne med silikone.

 

Billede 3. A: Hovedfastgørelsespunkter,  
B: Alternative fastgørelsespunkter

Montering af bundprofiler
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Montering af topprofiler
Placer den øverste skinne parallelt med den nederste skinne. Sørg for,  
at profilen er i vater. Brug kiler til at rette skinnen ud, hvis det er 
nødvendigt. Mål omhyggeligt på flere punkter og kontroller, at  
afstanden mellem den øverste og nederste skinne ikke afviger 
med mere end maks. 1 mm (se billede 2).

Fastgør den øverste skinne på samme måde som den nederste. 
Brug samme skruer og fastgør dem med ca 800 mm mellemrum  
(se billede 3) Glem ikke at tætne hullerne med silikone.

Løft skydedørssektionerne

1. Vinkle den øverste del af døren ind og 
løft den, indtil du mærker modstand

2. Placer døren lodret

3. Vinkle den nederste kant af døren og 
sænk den ned i skinnen

Tjek at skydedøren sidder godt fast og glider 
godt i skinnerne. Hvis den tager imod nogen 
steder, behøver du at kontrollere mål og 
justere skinnerne.

Billede 4. Vinkle dørene ind



10

Billede 5: Korrekt monterede døre

Resten af   dørene monteres på 
samme måde. Sørg for at følge 
trinene og installer dørene i den 
rigtige rækkefølge (udefra og ind), 
sådan at dørene klikker ind i hin- 
anden og bevæger sig sammen 
(billede 5).

Når alle døre er monteret, skal du trække dem sammen, så de er 
helt lukkede. Tjek herefter, at dørenes yderkanter er lodrette og 
sidder parallelt med hjørnestolperne i limtræskonstruktionen. 
Hvis de ikke er parallelle, skal du justere de vandrette skinner og 
kontrollere igen.

Monter de lodrette profiler

1. Fastgør u-profilen på kanten af    
skydedøren.

2. Skub døren med u-profil til stolpen, 
hvor den skal monteres.

3. Marker positionen af   u-profilen på 
hjørnestolpen med en blyant.

4. Forbor og fastgør u-profilen med 
metalskruer. Tæt med silikone.

Hvis du vil, kan du fastgøre en af   dørene, så de 
ikke kan åbnes. Bor i så fald indefra gennem 
u-profilen og fastgør konstruktionen i stolpen 
med metalskruer. 
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Montering af trekantvindue

Trin 1

Fastgør L-profilen til yder- 
siden med træskruer

Trin 2

Placer glasset og  
hold det på plads

Trin 3

Fastgør den indvendige 
L-profil med træskruer

Midten af   
træbjælken

Hold på 
plads


