
TOFTALYCKAN  10 N   (Svenska 2014-10-16) 
 

LEVERANSBESKRIVNING 
 
 
TAK  
Råspont 17, takåsar 43 x 145. 
Dubbla vindskivor 21 x 120. 
Taklutning ca 18o. 
 
 
YTTERVÄGG  
Liggande svansjöpanel 14 x 120, reglar 34 x 70. 
Prefabricerade väggblock och gavelspetsar. 
 
 
GOLV  
Golvbjälklag / bottenram 34 x 95, underlagsgolvträ 21. 
Bärlina 34 x 95. 
 
 
FÖNSTER 
2-glas isolerfönster, sidohängda, obehandlade. 
 
 
DÖRR 
Ytterdörr 8 x 19 med glas, obehandlad. 
Trycke och lås ingår. 
 
 
PLÅT  
Material för plåtbeslagning ingår ej. 
 
 
ÖVRIGT  
Erforderlig spik för montering. 
Ventilgaller. 
 
 
RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR 
Huvudritning med materialbeskrivning. 
Måttritning för grundläggning. 
Byggnadsbeskrivning. 
Arbetsritningar. 
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TOFTALYCKAN  10 N  

 

LEVERANSBESKRIVNING 
 
 
 
DIMENSIONSFÖRUTSÄTTNINGAR  
TOFTALYCKAN 10 N är ej dimensionerad enligt 
NYBYGGNADSREGLERNA BKR. 
Takåsar m m är dimensionerade för snöbelastning och egenvikt genom praktisk  
tillämpning / fullskaleprov vid fabriken. 
 
Vid placering av TOFTALYCKAN 10 N inom område där högre krav beträffande 
lastförutsättningar gäller skall detta ovillkorligen framgå i beställning och 
leveransbeskrivning. 
 
 
  
Tillverkaren förbehåller sig rätten till att i materialleveransen göra tekniska förändringar eller 
sådana som lagar och författningar föreskriver. 
 
Illustrerad inredning ingår ej utan att vara speciellt angiven. 
 
 
Mineralullsisolering och plastfolie för tak, vägg och golv ingår ej i standardleveransen utan 
kan fås som tillval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jabo Wood Products AB       ref till ritningsnummer 1167         sida 2(2) 



Svenska 2014-11-10 1 av 2

Litt. Antal Material Art. Nr. Dim. Längd Färdig
kapat

Kapas
på plats

1 Väggblock  D FV228 2700 X

1 Väggblock  B FV226 2700 X

1 Väggblock  A med hål för fönster/dörr FV225 3455 X

1 Fönster STI  vänster FÖ081011 8x10

1 Ytterdörr Rak, glas, höger 313 8x19

13 Knut-, dörr-, fönster-foder TH1695015 16x95 2,1 X

80 Råspont RS033 17x95 2220 X

25 Golvträ GB083 21x120 3,6 X

2 Färdigspikade gavelspetsar FV229 X

8 Vindskivor TH22120003 21x120 2,4 X

2 Takfotsbrädor TH2295006 21x95 3,3 X

Takfotsregel SR081 34x34 6,6 m X

Trekantsregel TK001 38x50 11 m X

8 Bjälkar SR3595021 34x95 2632 X

2 Täckbräda under dörr TH144501 14x45 min. 800 X

3 Bjälkar + Bärlina BL004 34x95 3595 X

3 Takåsar SR4514508 43x145 3,3 X

1 Väggblock  C FV227 3455 X

4 Svansjöpanel, reserv botten PL1412077 14x120 3600 X

VÄND!

MATERIALBESKRIVNING

JABO TOFTALYCKAN 10 N

Jabo Wood Products AB
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Litt. Antal Material Art. Nr. Dim. Längd Färdig
kapat

Kapas
på plats

Spik- och beslagspåse innehållande:

1 pkt Komplett trycke och lås Ytterdörr LC002

1 pkt Trådspik                               á 200 st   SS409 100x3,4

1 pkt      "                                         á 250 st                              SS406 75x2,8

2 pkt      "                                         á 500 st SS403 60x2,3

2 Ventilgaller IK071

Batchnr:

Sign: Nr:

 This product is carefully 
packaged and controlled by:

MATERIALBESKRIVNING

JABO TOFTALYCKAN 10 N

Jabo Wood Products AB
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Innehållsförteckning: Byggnadsbeskrivning  (Svenska 2014-10-16) 
  Ritningar 1167 A 01 - A 04 
 
 

TOFTALYCKAN 10 NTOFTALYCKAN 10 NTOFTALYCKAN 10 NTOFTALYCKAN 10 N    
    
För att Er För att Er För att Er För att Er TOFTALYCKAN 10 NTOFTALYCKAN 10 NTOFTALYCKAN 10 NTOFTALYCKAN 10 N    skall bli vad Ni och vi hoppas på krävs att uppförandet sker på avsett skall bli vad Ni och vi hoppas på krävs att uppförandet sker på avsett skall bli vad Ni och vi hoppas på krävs att uppförandet sker på avsett skall bli vad Ni och vi hoppas på krävs att uppförandet sker på avsett 
sätt.sätt.sätt.sätt.    Läs därför igenom dessa beskrivningar Läs därför igenom dessa beskrivningar Läs därför igenom dessa beskrivningar Läs därför igenom dessa beskrivningar samt studera tillhörande ritningar noggrant.samt studera tillhörande ritningar noggrant.samt studera tillhörande ritningar noggrant.samt studera tillhörande ritningar noggrant.    
Detaljplanlösning m m kontrolleras.Detaljplanlösning m m kontrolleras.Detaljplanlösning m m kontrolleras.Detaljplanlösning m m kontrolleras.    
Skaffa rätt och riktiga verktyg.Skaffa rätt och riktiga verktyg.Skaffa rätt och riktiga verktyg.Skaffa rätt och riktiga verktyg.    
Kontrollera materialleverans gentemot materialspecifikationen, sortera i lämpliga delar.Kontrollera materialleverans gentemot materialspecifikationen, sortera i lämpliga delar.Kontrollera materialleverans gentemot materialspecifikationen, sortera i lämpliga delar.Kontrollera materialleverans gentemot materialspecifikationen, sortera i lämpliga delar.    
    

OBS! Allt material skall skyddas mot fukt under lagrOBS! Allt material skall skyddas mot fukt under lagrOBS! Allt material skall skyddas mot fukt under lagrOBS! Allt material skall skyddas mot fukt under lagring och uppförande.ing och uppförande.ing och uppförande.ing och uppförande.    
Kapa aldrig bitar förrän Du kontrollerat att rätt bit kapats och till rätt mått.Kapa aldrig bitar förrän Du kontrollerat att rätt bit kapats och till rätt mått.Kapa aldrig bitar förrän Du kontrollerat att rätt bit kapats och till rätt mått.Kapa aldrig bitar förrän Du kontrollerat att rätt bit kapats och till rätt mått.    
Utför sedan arbete enligt byggnadsbeskrivningen. Utför sedan arbete enligt byggnadsbeskrivningen. Utför sedan arbete enligt byggnadsbeskrivningen. Utför sedan arbete enligt byggnadsbeskrivningen.     
Tag del av vår UNDERHÅLL/MÅLNING innan ni påbörjar arbetet.Tag del av vår UNDERHÅLL/MÅLNING innan ni påbörjar arbetet.Tag del av vår UNDERHÅLL/MÅLNING innan ni påbörjar arbetet.Tag del av vår UNDERHÅLL/MÅLNING innan ni påbörjar arbetet.    
    

Om ni har för avsikt att isolera stugan, se Om ni har för avsikt att isolera stugan, se Om ni har för avsikt att isolera stugan, se Om ni har för avsikt att isolera stugan, se våra isoleringsanvisningar innan ni börjar montera stugan.våra isoleringsanvisningar innan ni börjar montera stugan.våra isoleringsanvisningar innan ni börjar montera stugan.våra isoleringsanvisningar innan ni börjar montera stugan.    
    

Tips!!!Tips!!!Tips!!!Tips!!! Behandla bottenram, bjälkar och bärlina före montering med någon form av träskyddsmedel.  Behandla bottenram, bjälkar och bärlina före montering med någon form av träskyddsmedel.  Behandla bottenram, bjälkar och bärlina före montering med någon form av träskyddsmedel.  Behandla bottenram, bjälkar och bärlina före montering med någon form av träskyddsmedel.  
Rådfråga din färghandel.Rådfråga din färghandel.Rådfråga din färghandel.Rådfråga din färghandel.    
    

VentilerVentilerVentilerVentiler    måste monteras för att fuktmåste monteras för att fuktmåste monteras för att fuktmåste monteras för att fukt----    och mögelproblem ej ska uppstå. Såoch mögelproblem ej ska uppstå. Såoch mögelproblem ej ska uppstå. Såoch mögelproblem ej ska uppstå. Såga/borra upp hål och ga/borra upp hål och ga/borra upp hål och ga/borra upp hål och 
montera dessa så nära varje taknock som möjligt.montera dessa så nära varje taknock som möjligt.montera dessa så nära varje taknock som möjligt.montera dessa så nära varje taknock som möjligt.    
Garanti gäller ej om detta inte är utfört.Garanti gäller ej om detta inte är utfört.Garanti gäller ej om detta inte är utfört.Garanti gäller ej om detta inte är utfört.    
    
    
    
    
 
              TOFTALYCKAN 10 NTOFTALYCKAN 10 NTOFTALYCKAN 10 NTOFTALYCKAN 10 N              
    BYGGNADSBESKRIVNINGBYGGNADSBESKRIVNINGBYGGNADSBESKRIVNINGBYGGNADSBESKRIVNING 
  
 1         Iordningställ grund och grundläggning enligt ritning A01. 
 Grundplintar utf. av valfritt material. 
 Material och grundläggningsprinciper utformas för varje enskilt fall beroende på  
 resp. förutsättningar. 
  OBS!  Grundplintar under bärlina utf. med ovansida 95 mm under övriga plintar. 
 Kontrollera fukt och ev. dräneringsproblem. 
 TÄNK FÖREBYGGANDE !! 
 Planera mark i och omkring grund, anordna fall från byggnad. 
 
  2            Placera grundmurspapp (ingår ej i lev) mellan grundplintar och resp. bärlina eller bottenram. 

Placera ut bärlina på grundplintar.  
Spika ihop bottenramen och placera ut bjälklagsbalkar 34x95 enl. de måttangivelser som ges på  
ritning A01. Spika resp. golvbjälke genom bottenram med 3 st spik 100x34 per sida.  
(Vid isolering montera upplagsbräda, 16x100 tryckt, till bottenram och bjälkar. Se isoleringsritning).  

 Kontrollera att diagonalmåttet är lika. 
 Förankra bottenram till resp. grundplint enl. de förutsättningar som gäller på resp.  
 byggnadsplats. (Material för infästning ingår ej i lev). 
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  3            Kapa och montera golvbrädor, spika osynligt med trådspik 60x2,3 till golvbjälklaget. Påbörja  
 monteringen utmed en yttersida och fortsätt fram till nästa sida, klyv sista brädan se  
ritning A04. Golvträ är endast ett underlagsgolv där det kan förekomma kvisturslag, sprickor etc. 

 
  4 Montera respektive väggsektion enl. ritning A03. Spika väggsektionerna till  
 bottenram och golvbjälklag med spik 100x3,4 cc 600 mm. 
 Staga och loda väggsektionerna. 
 Vid sammanfogning av hörn tillämpa detalj på ritning A03.  
 Spika hörnen genom reglarna med 5 st spik 75x2,8 per regel. 

OBS!  Väggsektionerna måste stå i lod.  
           

  5 Montera gavelspetsarna på A och C, passa in gavelspetsens panel mot gavelväggarna så att nedstickande 
panel ligger emot väggpanelen, se ritning A03 –A04. 

  
6            Placera ut takåsarna och spika dessa till gavelspetsarna. 

Placera med överskjutande del lika hammarband. 
Tips!!  Om du önskar en smäckrare konstruktion märk ut och såga innan ni  
färdigmonterar takåsarna. Se ritning A03-A04. 
 

  7 Härefter påbörjas montering av råspont. Börja vid en gavel, placera första brädan 22 mm utanför ändarna 
på takåsarna. Spika med 2st 60x2,3 per infästningsställe och bräda.  

                
8 Komplettera med takfotsbräda och trekantsregel, spika med trådspik 60x2,3. Vindskivor spikas med 

75x2,8. Se sektionsritning A04. 
 
  9 Råsponten skall omedelbart täckas. Exempelvis med underlagspapp (ingår ej i std. leverans).Råsponten skall omedelbart täckas. Exempelvis med underlagspapp (ingår ej i std. leverans).Råsponten skall omedelbart täckas. Exempelvis med underlagspapp (ingår ej i std. leverans).Råsponten skall omedelbart täckas. Exempelvis med underlagspapp (ingår ej i std. leverans). 

Monterings exempel för underlagspapp: Börja vid takfot och avsluta vid nock med omlottläggning 
minst 80 mm, spika med pappspik cc 60 mm. 
OBS! Underlagspapp utgör endast tillfällig takbeklädnad, varför ett permanent ytskikt måste monteras 
omgående. I samband med montering av permanent ytskikt, komplettera med stormlister, hängrännor och 
andra plåtbeslag. 
 

10 Montera fönster och dörr, utsida karm = utsida panel. Väg av fönster och dörrkarm med vattenpass. Kontrollera 
diagonalmåtten så dessa blir lika, se ritning A03-A04. 

                 Spika eller skruva fast karmarna (skruv medföljer ej). Se medskickad detaljritning. 
 
11 Spika fast och justera knutfoder och foder runt fönster och dörr, montera även 2 st täckbrädor 14x45 under 

dörren. Spika med trådspik 60x2,3. Se ritning A04.   
 

12 Nu återstår bara att måla huset, använd vår målningsanvisning eller rådfråga en färgfackhandel. 
          Behandla dörrbladet noga så att fukt ej tränger in. 

 
 
 
   
Er TOFTALYCKAN 10 N är nu klar. 

 
Lycka till! 
önskar 
Jabo Wood Products AB 










