
Hagestue Matilda

Hagestue med skyvedører
Spesifikasjoner og instruksjoner
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Spesifikasjoner
Hagestuen inneholder følgende deler:  
Konstruksjon i limtre
• Dimensjonering: 2,5 kN / m² 
• Ubehandlet gran/furu
Observer at takfotplankene på bygningens langsider  
er tilleggsmateriale - disse inngår ikke i byggesettet.

Spesifikasjoner 15 m²
• Totalhøyde: 2818 mm
• Takvinkel: 15°
• Utvendige mål: 4600 x 3200 mm

Spesifikasjoner 20 m²
• Totalhøyde: 3068
• Takvinkel: 19°
• Utvendige mål 4939 x 3964 mm
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Skyvedører av glass med aluminiumsprofil
• 6 mm herdet glass
• Aluminiumprofiler, farge: RAL 9010
• Innfestningsskinner og glideprofiler samt monteringsmateriale
• Håndtak (uten lås) 

Åpningsmål 15 m²
• 4420 x 2000 mm i 3 moduler på langsidene
• 2600 x 2000 mm i 3 moduler på framsidan

Åpningsmål 20 m²
• 4763 x 2000 mm i 3 moduler på langsidene
• 3030 x 2000 mm i 3 moduler på framsiden

Kanalplasttak med avvanningssystem
• RIATHERM kanalplast, 16 mm x-struktur med Heatstop
• Farge: Opalhvit
• Avvanningsrenner av hvit plast

Detaljerte materialspesifikasjoner og tegninger finnes på produktsiden.
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Grunnarbeid
Grunnen til hagestuen din kan med fordel bli gjort som en hel 
homogen betongplate, alternativt plater av betong som legges 
sammen til å danne en fullstendig overflate. Du kan også velge å 
bruke et bjelkelag av tre og legge terrassebord. Grunnen og gulvet 
inngår ikke i byggesettet.

Du velger selv innfestingsmateriell avhengig av hvilken fundaments- 
løsning som passer best for grunnen din. Vi anbefaler å bruke 
galvaniserte eller rustfrie metallvinkler som fester de bærende 
stolpene på plass.

Husets størrelse er eksakt angitt i tegningene på produktsiden.
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Montering av limtrekonstruksjonen

Byggdel      
Stolper    
Bærende limtrebjelker over glasspartiene 
Senterbjelke 
Takstoler 15 m²    
Takstoler 20 m²    

Antall vinkler
8 stk 
8 stk 
2 stk 
21 stk 
33 stk

Følg tegningen og materiallisten på produktsiden for å identifisere 
delenes plassering i konstruksjonen.

Kompletter med denne typen vinkler for samtlige innfestninger til 
limtrekonstruksjonen. Vinklene festes med ankerskruer.



6

Vær nøye med å måle diagonalen på huset innen klargjøring for å 
sikre at huset er i rett vinkel. 

Montering av øvrige deler
Kanalplasttak og avvanningssystem
Vi har valgt et moderne kanalplasttak med bra lystransmisjon, 
smart heat stop-teknologi og isolerende egenskaper. 

Når det er på tide å montere kanalplasttaket anbefaler vi å se 
denne monteringsfilmen samt manualen.

Du finner også instruksjoner til avvanningspakken her.

Bilde 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 av skyvedørspartier

90 °

• Kontroller fortløpende at aluminiumsprofilene er i vater/lodd 
under monteringen for å unngå vanskeligheter når det er på 
tide å løfte skyvedørene.

• Forhåndsbor alltid innen innfesting gjennom aluminiumsprofilene, 
bruk metallbor på ca 6 mm. Ferdigmonter med passende skruer 
for å feste metallprofiler til tre. 

• Skruehullene må tettes med silikon i sammenheng med at du 
fester aluminiumsprofilene.

• Start med å montere den ytterste døren og jobb deg deretter 
innover.

Bilde 2. Kontroller at døråpningene er vinkelrette.

• Kontroller at døråpningene er vinkelrette ved å måle diagonalen 
(se bilde 1) innen du setter igang med å montere skyvedørene. 
Kontroller også at de ulike sidene er i vater/lodd med hjelp av 
et vaterpass.

Tenk på:
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Bilde 2: Plassering av aluminiumsprofiler

Monter aluminiumsprofilen som går langs  
gulvet først. Skinnen skal monteres 15 mm 
fra limtrebjelkens ytterkant. Plasser den  
vinklede skinnen med skråning mot ytter- 
kanten, slik at den kan føre bort vannet  
(se bilde 3).

Se til at skinnen er i vater hele veien, både 
på lengden og bredden. Bruk kiler ved behov. 
Monter skinnen med 4,5 x 50 mm skruer, 
med ca 800 mm mellomrom over lengden. 
Profilen må sitte stabilt for å klare vindlasten 
(se bilde 3). Husk å tette hullene med silikon.  

Bilde 3. A: Hovedfestepunkter, B: Alternative festepunkter

Montering av bunnprofiler



Bilde 4: Vinkle inn dørene
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Montering av topprofiler 
Plasser den øvre skinnen parallelt med bunnskinnen. Se til at profiler 
er i vater. Bruk kiler for å rette skinnen ved behov. Mål nøye på 
flere punkter og kontroller at avstanden mellom den øvre og nedre 
skinnen ikke skiller seg med mer enn maks 1 mm (se bilde 2).

Monter den øvre skinnen på samme måte  
som den nedre. Bruk samme skruer og fest  
dem med ca 800 mm mellomrom (se bilde 3).  
Glem ikke å tette hullene mevd silikon. 

Plasser skyvedørpartiene

1. Vinkle inn øvre delen av døren og løft  
til du kjenner motstand

2. Plasser døren vertikalt

3. Vinkle inn nederkanten av døren og 
senk den ned i skinnen

Kontroller at skyvedøren sitter fast og glir 
bra i sporet. Om det tar imot noen steder, 
kontrollmål og juster skinnene.
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Bilde 5: Korrekt monterte dører

Resten av dørene monteres på 
samme måte. Vær nøye med å  
følge stegene og monter dørene 
i rett rekkefølge (utenfra og inn) 
slik at dørene kommer til å 
klikke i hverandre og bevege 
seg sammen (bilde 5).

Når alle dørene er monterte, dra dem igjen slik at de er helt stengte. 
Kontroller deretter at dørenes ytterkanter er i lodd og sitter parallelt 
med hjørnestolpene i limtrekonstruksjonen. Om de ikke er parallelle, 
juster de horisontale skinnene og kontrollmål igjen.

Monter de vertikale profilene

1. Fest u-profilen på kanten av skyvedøren

2. Skyv døren med u-profilen til stolpen 
hvor den skal monteres

3. Marker u-profilens posisjon på hjørne- 
stolpen med en penn

4. Forhåndsbor og fest u-profilen med en 
metallskrue. Tett med silikon.

Om du vil kan du feste noen av dørene slik 
at de ikke kan åpnes. Bor i så fall fra innsiden 
gjennom u-profilen og fest konstruksjonen i 
stolpen med metallskrue. 
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Montering av triangelfönster

Steg 1

Fäst L-profilen på  
utsidan med träskruv

Steg 2

Placera glaset och 
håll det på plats

Steg 3

Fäst den inre L-profilen 
med träskruv

Mitten av  
träbjälken

Håll på 
plats




