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Lillevilla 216
4492 mm x 3272 mm

1Lillevilla 216     160312

Viktigt! Bespara denna.
Vigtigt! Gem denne.
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PEFC/02-31-82

Kære bygger

Vi er glade for, at du valgte et produkt fremstillet af
Luoman Puutuote Oy. Læs denne vejledning
omhyggeligt igennem, inden du begynder på
monteringen, og gem vejledning til eventuel senere
brug. Opgiv venligst den garantinummer, der er limet
fast på pakken og på vejledningen, når du retter
henvendelse til forhandleren eller fabrikanten
vedrørende dette produkt.

NB! Luoman Oy forbeholder sig alle rettigheder til
fotografier, tegninger, montagevejledninger og andre
tekniske data. Benyttelse eller formidling af disse til
konkurrenceformål er forbudt og vil lede til retslig
afgørelse.

Luoman Puutuote Oy overholder kravene til
opfølgningssystem for træets oprindelse (certifikat
2149-2005-SMS-HEL-DNV) godkendt af DNV
Cer t i f icat ion Oy/Ab. På vores web-s ider

viser vi, hvor stor en del af husets
træmateriale der stammer fra en certificeret skov. Vores
virksomhed er bevilget brugsret til PEFC-mærket
(PEFC/02-31-82), der gælder skovcertificering.

www.luoman.fi

Bästa byggare,

tack för att du har valt en produkt tillverkad av Luoman
Puutuote Oy. Var vänlig och läs dessa instruktioner
noggrant före monteringen och bevara dem för senare
bruk. I alla frågor och kontakter som gäller denna
produkt ange för återsäljaren eller tillverkaren garanti-
numret som har klistrats på paketet och på första sidan
av denna monteringsanvisningen! Utan garantinumret
är det inte möjligt att reklamera.

OBS: Luoman Oy förbehåller sig samtliga rättigheter till
fotografier, ritningar, monteringsanvisningar och
annan teknisk information. Bruk eller spridande av dem
för konkurrensmässiga ändamål är förbjudet och
kommer att följas av rättsliga åtgärder.

Luoman Puutuote Oy följer DNV Certification Oy/Ab:s
godkända krav av träets ursprungskedjas hanterings-
system (www.dnv.com, certifikat 2149-2005-SMS-HEL-
DNV). På www.luoman.fi presenterar vi hur stor del av
träråmaterialet i er stuga som kommer från certifierad
skog. Vårt företag har beviljats rätten att använda PEFC
logo (PEFC/02-31-82).
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Læs hele denne vejledning omhyggeligt igennem, inden du begynder på
monteringen! Bemærk, at nogle fotos er taget fra en anden model.

Läs hela instruktionen igenom innan du börjar med monteringen!
Observera att några av foton har tagits av en annorlunda modell.



Til at begynde med

Hvis materialet ikke umiddelbart skal anvendes,
anbefales det opbevaret indendørs eller på anden
måde godt beskyttet. Det kan ikke betale sig at fjerne
beskyttelsesfoliet. Varer, der opbevares, skal være
løftet op fra jorden for at undgå jordfugt. Varerne skal
opbevares på et jævnt underlag.

Montagevejledningen omfatter en delliste og vægteg-
ninger, hvoraf det fremgår, hvilke dele der tilhører
bjælkehuset. Kontroller indholdet af pakken ved hjælp
af dellisten, og kontakt sælgeren umiddelbart, hvis der
mangler noget eller der er fejl på delene i pakken.
Matrerialet skal beskyttes mod sol, regn og jordfugt
inden monteringen. Produktet skal monteres hurtigst
muligt efter åbning af pakken. Hvis arbejdet skal
afbrydes, skal materialet beskyttes mod vejrlig. Ved
opbevaring og montering bør det huskes, at træ er et
porøst materiale, så det skal beskyttes mod snavs.

Ved påbegyndelse af monteringen er det bedst at
sortere delene så tæt på monteringsstedet, at der er
tilstrækkelig plads til at arbejde rundt om dem.

Al nybyggeri kræver normalt bygge- eller arbejdstilla-
delse. Kontroller dette hos de lokale byggemyndighe-
der før påbegyndelse af byggeriet.

Bemærk, at opsætningen af Lillevilla 216 er byggeri,
der kræver erfaring med og kendskab til byggeri. Bed
om nødvendigt en bygningssagkyndig om råd og
hjælp. Opførelsen af bygningen kræver mindst 3
personer, og der skal påregnes 2-3 dage til arbejdet,
afhængig af erfaring med og kendskab til byggeriet.

Till att börja med

Om huset inte byggs upp genast, måste materialet
lagras inomhus eller annars vältäckt. Förpacknings-
plasten ska inte tas bort. Ett lagrat föremål behöver
lyftas upp ordentligt från marken för att förhindra
markfuktigheten från att tränga in i paketen. Underla-
get måste vara plant.

Monteringsinstruktionen innefattar en lista med delar
och ritningar över väggkonstruktionen, som förevisar
vilka delar som hör till leveransen. Kontrollera innehål-
let med listan av delarna. Om någonting saknas eller är
trasigt, kontaktas försäljaren omedelbart. Skydda
delarna väl mot sol, regn och markfuktighet tills de
monteras. Bygg huset så snabbt som möjligt efter du
har öppnat paketet. Om arbetet blir avbruten, ska
delarna skyddas mot dåligt väder. Under lagring och
byggnation är det viktigt att komma ihåg att trä är ett
mycket poröst material och att man måste vara försiktig
så att det inte blir smutsigt.

När du börjar byggningen, sorterar du delarna nära
byggnadsplatsen och lämnar tillräckligt med rum för
arbetet.

Fråga ditt lokala byggnadskontor på förhand vilka
byggnadslov du behöver.

Kom ihåg att montering av en Lillevilla 216 i viss mån
kräver byggerfarenhet och -kunskap. Be vid behov en
expert om råd eller hjälp. Vid montering av byggnad
behöver man minst 3 personer samt reservera 2-3
dagar för arbetet beroende på byggarnas erfarenhet
och kunskap.
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Fundament

Det vigtigste ved en succesfuld montering er en godt
opført fundament. Bunden skal være godt jævnet og
nivelleret fuldkommen vandret. Fundamentet og
bygningen skal holdes vandret også efter opførelsen,
så bygningen på alle måder kan fungere som planlagt.
Det er godt at sikre, at byggeterrænet er vandgennem-
trængeligt og at frostdannelse er hindret. I et terræn
med frostdannelse skal fundamentet nå ned under
frostgrænsen, eller der skal benyttes frostplader til at
hindre frosten i at trænge ned til fundamentniveauet.

Det fundament, vi anbefaler i alle tilfælde, er et
betonpladefundament. Det udjævner bygningens
belastninger på et stort område og egner sig til alle
jordarter, når fundamentarbejdet er hensigtsmæssigt
udført.

Det er alligevel klogt at lægge en bane af tagpap eller
anden isolering mellem fundamentet og fundament-
bjælkerne for at hindre fugt i at trænge fra fundamentet
til træet.

Grunden

En välgjort grund är den viktigaste förutsättningen för
att lyckas med bygget. Underlaget måste vara jämnt
och helt horisontellt. Grunden och byggnaden måste
vara vågräta också efter att byggnaden har rests för att
kunna fungera ordentligt. Se till, att jordmånen släpper
igenom vatten väl och förhindra tjäle. I uppfrysande
jord måste grunden nå under frostgränsen eller annars
måste tjälisolering användas för att skydda grundni-
vån.

I samtliga fall rekommenderar vi betonggrund. Om den
är rätt lagt, sprider den ut belastningen av byggnaden
till ett större område och passar alla jordkvaliteter.

Det lönar sig att placera något isoleringsmaterial (t.ex
en takfiltremsa) mellan grundbalkarna och grunden för
att hålla fukten borta från träet.
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Laattaperustus - Slab foundation
Betonggrund - Betonfundament

styrox - expanded polystyrene

styrox - expanded polystyrene

styrox

sokkelikaista - felt strip - sokkelremsockelremsa -

tartuntaraudoitus - dowel-bar reinforcement - fastjärn - befæstelsesjern

teräsbetonilaatta - reinforced concrete slab - armerad betongplatta -
armeret betonplade

salaoja - covered drain - täckdike - dræn

muovi - plastic - plast - plastik

raudoitus - iron mounting - armering

raudoitus - iron mounting - armering
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A

B

A=B

jernbetonplade

betongplatta armerat

med ståltrådsnät
tagpapstrimmel eller tilsvarende

takfiltremsa eller liknande

Fundamentbjælkerne

Fastgør de korte fundamentbjælker i de lange funda-
mentbjælker med skruer (4,5 x 70 mm) med jævne
mellemrum (afstand ca. 629 mm) og tjek derefter
rammens krydsmål ved at måle fra det ene hjørne til det
andet begge veje. Fastgør fundamentbjælkerne på
fundamentet for eksempel med vinkeljern (ikke inklu-
deret). Størrelsen af fundamentet og fundamentram-
men er 4460 x 3240 mm. Obs. Hvis du tænker på at
isolere gulvet, så læs allerede nu afsnittet om isolering
på side 14.

Grundbalkarna

Fäst de kortare grundbalkarna i de längre med skruv
(4,5x70mm) med jämna avstånd (ca. 629mm) och
kontrollera diagonalmåttet av ramen genom att mäta
från hörna till hörna i båda direktionerna. Fäst grund-
balkarna i fundamentet med till exempel vinkeljärn
(ingår inte i leveransen). Dimensionerna av grunden
och grundbalksramen skall vara 4460 x 3240mm.
Obs. Ifall du tänker isolera golvet, läs kapitel Isolering
på sidan 14 redan nu.

F1

F2



Vægelementtyper Väggelementtyper

E1, 10 st. E2, 1 st.

E5, 1 st.E3, 2 st. E4, 1 st.
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Montering af vægelement

Monter vægelementet på fundamentrammen i henhold
til tegninger og billeder. Vægelementet E2 kan
monteres på hvilken som helst plads på side- eller
bagvæggene. Skru elementet fast i fundamentrammen
og i hinandens elementrammer med 4,5 x 70 mm
skruer. Elementerne fastgøres til hinanden i hjørnerne
med metalvinkler og skruer.

Det er vigtigt, at vægelementerne monteres tæt
sammen, så der ikke optræder sprækker mellem dem.

Montering av väggelement

Montera väggelementen på grundbalksramen enligt
följande teckningar och bilder. Väggelement E2 kan
monteras på vilken plats som helst på sido- eller
bakväggarna. Skruva elementen fast i grundbalksra-
men och i varandra från elementramen med
4,5x70mm skruvar. Elementen i hörnen fäst i varandra
också med metallvinklar och skruvar.

Det är viktigt att väggelementen monteras tätt i varan-
dra så att det finns inga springor mellan dem.
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Grundbalkar
Fundamentbjælker

Skrue 4,5x70
Skruv 4,5x70
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Grundbalkar
Fundamentbjælker
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Skrue 4,5x70
Skruv 4,5x70

Skrue 4,5x70, 2 st.
Skruv 4,5x70, 2 st.

Skrue 4,5x70, 2 st.
Skruv 4,5x70, 2 st.

Skrue 4,5x70
Skruv 4,5x70

Grundbalk
Fundamentbjælke
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Montering af metalvinkler i hjørnerne

2 metalvinkler / hjørne. Skrue 3,5x25mm (8 stk. /
metalvinkel).

Montering av metallvinklarna i hörnen

2 metallvinklar / hörn. Skruv 3,5x25mm (8 st. /
metallvinkel).

Obs! Billederne
kan vise en
anden model
end Lillevilla
216.

Obs! Bilderna kan
visa en annan
modell än
Lillevilla 216.



Billeder af montering af væggene Bilder av montering av väggarna

Obs! Billederne kan vise en anden model end
Lillevilla 216.

Obs! Bilderna kan visa en annan modell än
Lillevilla 216.
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ca. 55

Afslut arbejdet på forvæggen ved at montere et løs
2168 mm langt vægpanelbræt (foretag en udskæring
på ca. 55 mm) ved vinduet, og monter herefter de 138
mm lange paneler ovenfor vinduerne og døren i
henhold til følgende tegninger.

Slutbearbeta framväggen genom att montera en lös
2168mm lång väggpanel (gör en urskärning på ca.
55mm) vid fönstret och montera sedan de 138mm
långa panelerna ovanför fönstrena och dörren enligt
följande teckningar.

sett ovenfra - sett ovanfrån

sett ovenfra - sett ovanfrån
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søm/spik 1,7x45mm
søm/spik 1,7x45mm

16x65mm 16x65mm

Slutbearbejdning af hjørner Slutbearbetning av hörnen
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Gulv

Herefter kan du montere gulvbrædderne. De er lange
og kan bedst fås ind i denne fase, før taget er sat på
plads. Hvis du vil isolere gulvet, er det nemmest at gøre
det nu (se separat billede om isolering).

Gulvbrædder er høvlede som profilbrædder. De har
feder- og notkant samt fasninger og to riller bagved.

fasninger
Brættets bagside er normalt vankantet, hvilket ikke er
fejl, men hører til produktet. På grund af fremstillingsme-
toden kan der være mindre variationer i længderne af
gulvplankerne. Kontroller dette, og juster plankelæng-
derne om nødvendigt inden monteringen.

Gulvmonteringen startes med først at lægge et gulv-
bræt på fundamentbjælker med riller nedad og med
notkanten mod væggen (mellem væggen og brættet
skal der være et mellemrum på ca. 5 mm). Marker
midten af fundamentbjælkerne f.eks. nederst på
væggen med en blyant for let at finde linjen til sømnin-
gen. Læg gulvbrædder på plads. NB! Gulvbrædder
arbejder en smule efter luftfugtigheden, så der skal
være en lille sprække (1-1,5 mm) mellem alle brædder-
ne. Tilskær om nødvendigt det sidste bræt, så det falder
på plads.

Når gulvbrædderne er monteret, søm gulvbrædderne
fast i fundamentbjælkerne ved hjælp af de markerin-
ger, du har gjort på væggene. Brug evt. en linjeførings-
tråd eller et bræt som hjælp. Gulvet skal beskyttes mod
snavs straks efter monteringen.

Der er mindre på bræddernes forside.

Golv

Nu kan du montera golvbrädorna. De är lättast att få in
i byggnaden nu när taket inte är på plats ännu. Om du
vill isolera golvet, du kan göra det nu (se separat ritning
av isolering).

Golvbrädorna är profilhyvlade och har hon- och
hanspont. På baksidan finns det avfasningar och två
spår och på framsidan finns det två mindre avfasningar.
Vankant och hyvelspår som normalt förekommer på
baksidan av brädan tillhör produkten och är inget fel.
På grund av produktionstekniska skäl kan det finnas
små skillnader i längderna av golvbrädorna. Kontrolle-
ra detta och vid behov jämna ut längderna före
monteringen.

Börja monteringen av golvet med att lägga den första
brädan på grundbalkarna spåren neråt och honspon-
ten mot bakväggen (lämna en springa på 5mm mellan
brädan och väggen). Markera mittpunkten av grund-
balkarna från båda sidorna på bakväggen. Det gör
det lättare att hitta spikningslinjen efter att golvet har
täckts. Lägg brädorna på plats. Obs! Golvbrädorna
rör sig beroende på luftfuktigheten och därför måste
man lämna en 1-1,5mm springa mellan varje bräda.
Vid behov såga den sista brädan smalare så att den lätt
kan monteras på plats.

Då golvbrädorna är på plats följer du markeringarna
du gjorde tidigare och spikar (spik 1,7x45mm) fast
brädorna i grundbalkarna. Du kan använda en rikttråd
eller en bräda som hjälp. Det lönar sig att skydda
golvet för nedsmutsning genast efter monteringen.
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Konstruktion udefra / Konstruktion utifrån:
- tagpanel / takpanel
- / ventilerat luftrum (takstol)

-
isolering + nödvändig skålning max c/c 900mm

- /
(behövs inte ifall cellplastisolering som isolering)

- / inre beklädnad
fuktskydd

ventileret luftrum (gitterspærfag)
isolering + nødvendig lægtning maks. c/c 900mm /

fugtspærre (ikke nødvendig hvis isolering er celleplastisolering)

indre beklædning

Konstruktion udefra

fuktskydd

/ Konstruktion utifrån:
- / yttre väggpanel

- / ventilationsslits min 20mm

- /
vertikal regel 70mm (isolering emellan max 50mm)

- /
(behövs inte ifall cellplastisolering som isolering)

- / inre beklädnad

ydervægspanel
luftslidse min. 20mm
vertikal skelet 70mm (isolering imellem maks. 50mm)

fugtspærre (ikke nødvendig hvis isolering er celleplastisolering)

indre beklædning

Konstruktion indefra / Konstruktion inifrån:
- / golvbräda 18mm

-

- /
grundbalk 48mm (isolering emellan max 30mm)

- /

/
fuktskydd (behövs inte ifall cellplastisolering som isolering)

ventilerat luftrum

- / betonggrund

gulvbræt
fugtspærre (ikke nødvendig hvis isolering er celleplastisolering)

fundamentbjælker 48mm (isolering imellem maks. 30mm

ventileret luftrum
betonfundament

Isolering

Hvis du vil isolere hytten, kan du se principperne for
isolering på følgende tegning. Materialerne til iso-
lering er ikke inkluderet i leverancen. NB! Ventilerede
luftrum, som ses på tegningen, er essentielle for kon-
struktionens funktionalitet både i taget, væggene og
gulvet. Bor om nødvendigt huller i fundamentbjæl-
kerammen for at sikre tilstrækkelig udluftning.

Isolering

Ifall du vill isolera stugan ser du här ett exempel av
isoleringsprincipen i denna ritning. Isoleringsmaterialet
ingår inte i leveransen. Obs! Ventilationsslitsen som
syns i ritningen är obligatorisk för konstruktionens
funktion. Vid behov borra hål i grundbalksramen för att
försäkra tillräcklig ventilation.
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Tagkonstruktion                       Takkonstruktionen

Når vægelementerne er på plads monteres tagkon-
struktionen.

Tagbjælke K1 (195 mm høj) monteres på forvæggen,
og tagbjælke K2 (145 mm høj) monteres på bagvæg-
gen således, at ydersiden af bjælken kommer i plan
med væggens yderside.

Bjælkerne skrues fast på vægele-
menterne med 4,5 x 70 mm skruer (8 stk. /tagbjælke).
Tagbjælkerne K3 monteres på for- og bagvæggene
med jævne mellemrum mellem bjælkerne K1 og K2 og
skrues fast med 5,0 x 90 mm skruer (4 stk. /tagbjælke).

Bemærk, at bjælkerne
kan være i to dele!

När väggelementen är på plats, monteras takkonstruk-
tionen.

Takbalk K1 (195mm hög) monteras på framväggen
och takbalk K2 (145mm hög) monteras på bakväggen
så att yttersidan av balken kommer jämnt med väggens
yttersida.

Balkarna skruvas fast i väggelementen med
4,5x70mm skruvar (8st. / takbalk). Takbalkarna K3
monteras på fram- och bakväggarna med jämna mel-
lanrum mellan balkarna K1 och K2 och skruvas fast
med 5,0x90mm skruvar (4 st. / takbalk).

Observera att balkarna kan vara i två
delar!

K3

K1

195

K2

145

K3

K1

K2
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Skrue 5,0x90
Skruv 5,0x90

K3

K3

K3

K3

K1

K1

K1

K2

Obs! Billederne kan vise en anden model end
Lillevilla 216.

Obs! Bilderna kan visa en annan modell än
Lillevilla 216.
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K3

K3

K1

6 st. / t
6 st. / takbalk

agbjælke
8 st. / t
8 st. / takbalk

agbjælke

Skrue 4,5x70
Skruv 4,5x70

K3

K3

K1

K3

K3

K1

Obs! Billederne kan vise en anden model end
Lillevilla 216.

Obs! Bilderna kan visa en annan modell än
Lillevilla 216.
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34x70 støtteliste
34x70 stödribba

K3

K1

K2

K3 K2K1

34x70 støtteliste
34x70 stödribba 34x70 støtteliste

34x70 stödribba

Sidev
Sidovägg

æg

Sav til rette længde og placer udhængenes støttelister i
overkanten af tagbjælkerne på alle fire væggene og
søm (2,5x60) dem fast (se følgende tegninger).
Bemærk, at støttelisterne kan være i kortere dele.

Begynd herefter at montere tagbrædderne.

Såga till rätt längd och spika fast (spik 2,5x60) takföt-
ternas stödribbor i övre kanten av takbalkarna på alla
fyra väggarna (se följande teckningar). Observera att
stödribborna kan vara i kortare delar.

Börja sedan montering av takbrädorna.

Tagkonstruktion                       Takkonstruktionen

20



34x70 støtteliste
34x70 stödribba

2,5x60 søm
2,5x60 spik

K3
K1

34x70
støtteliste

34x70
stödribba

34x70 støtteliste

34x70 stödribba

K3
K1
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Tag

Før du påbegynder fastgørelsen af taget, skal du
kontrollere at husvæggene står lige og hele bygningen
er i vinkel.

De har feder- og notkant samt
fasninger og to riller bagved. fasninger

.
Brættets bagside er normalt vankantet, hvilket ikke er
fejl, men hører til produktet.

Arbejd forsigtigt! Sæt det første bræt med noten udad,
så brætkanten flugter med udhængets støtteliste på
bagvæggen (se tegningerne på næste side).

Pas på,
brættet må ikke overlappe støttelister til udhæng på
sidevæggene (sav tagbrædderne kortere om nødven-
digt). Søm (søm 1,7x45mm) brædderne fast på
tagbjælkerne. Mellem alle tagbrædderne skal der
være et mellemrum på 1-1,5 mm, så træet kan arbejde.
Hold øje med, at tagskægget er i lige linje. Tjek ved det
sidste tagbræt, hvor langt det når og skær det ekstra
stykke af om nødvendigt. På grund af produktionsmeto-
den kan der være mindre variationer i tagbræddernes
længder, således, at det bliver nødvendigt at skære
tagskægskanten lige. Når tagbrædderne er monteret,
saves og fastgøres tagskægbrædderne. Bemærk, at
tagskægbrædderne kan være i kortere dele.

Bemærk, at er i to dele!

Tagbrædderne er blevet høvlede til samme profil som
et gulvbrædderna.

Der er mindre
på bræddernes forside. Tagbrædderne monteres så
det mindre fasninger vender nedad og rillen opad

tagbrædderne

Taket

Innan du börjar montera taket, ska du kontrollera att
väggarna är raka och att hela stugan står rätvinkligt.

Takbrädorna har samma profil som golvbrädorna. På
baksidan finns det avfasningar och två spår och på
framsidan finns det två mindre avfasningar.
Takbrädorna fästs med de mindre avfasningarna neråt
(mot stugan) och de större avfasningarna och spåren
uppåt. Även i dessa förekommer hyvelspår och vankant
på baksidan av brädan som tillhör produkten och inte
är något fel.

Arbeta försiktigt! Börja monteringen från stugans
baksida. Passa brädorna på taket och se till att brädor-
na inte går över takfötternas stödribbor på sidorna
(såga takbrädorna kortare om nödvändigt).

Spika
(spik1,7x45mm) fast brädorna i takbalkarna. Lämna
en springa på 1-1,5mm mellan brädorna på grund av
att virket rör sig beroende på fuktigheten. Se till att
takfoten hålls i rät linje. Den sista takbrädan sågas
smalare enligt behov, se ritning. På grund av produk-
tionstekniska skäl kan det finnas små skillnader i
längderna av takbrädorna varigenom om takfoten på
sidoväggen inte är rak, rätar du upp den genom att
såga den. När takbrädorna är på plats, sågar och
fäster du takfotbrädorna enligt ritningen. Observera att
takfotbrädorna kan vara i kortare delar.

Observera att takbrädorna är i två delar!

Tagbræt
Takbräda
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1 - 1,5 mm

Montering af tag Montering av takbrädornabrædder
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Derefter monteres tagpap. Tagpappen, der følger med
leverancen, er en underpap. Måle taget og skære
tagpappen i rektangulære baner i tagets længe.
Fastgør den første tagpapbane omhyggeligt på
tagskægget (på facadevæggen). Kanten af tagpap-
pen må gerne løbe lidt ud over tagskægget (0,5-1 cm),
men buk ikke tagpappen. Fastgør næste tagpapbane
overlappet på banen før. Foruden at sømme paptstrim-
len skal man fæstne dens underste del ordentligt med
en velegnet bitumenlim (følger ikke med leverancen).
Bed om at få en brugsanvisning til bitumenlimen fra
forhandleren. Fastgør næste tagpapbane overlappet
på banen. Papstrimlernes søm skal ligeledes fæstnes
sammen med bitumenlimen. Ovenpå denne underpap
fæstnes senere den endelige tagbelægning, fx en
rullefilt af høj kvalitet (følger ikke med leverancen). Efter
tagpappen er lagt på, skal der monteres dæklister til
sternbrædder.

Sedan montera takfilten. Rullfilten som tillhör leveran-
sen är en underfilt. Mät längden på taket och skär lika
långa rätvinkliga remsor av rullen. Fäst den första
filtremsan omsorgsfullt vid takfoten. Du kan lämna
kanten av remsan 0,5-1cm utanför takfoten, men böj
inte filten. Förutom att spika fast filtremsan måste man
fästa den ordentligt i dess underdel med ett för ända-
målet lämpligt bitumenlim (ingår inte i leveransen). Be
att få bruksanvisningen till bitumenlimet från dess
återförsäljare. Fäst sedan nästa remsan så att den
överlappar den första remsan. Även filtremsornas
sömmar måste fästas ihop med bitumenlim. Ovanpå
den här underfilten fäster man sedan omedelbart den
slutliga takläggningen, t.ex. en rullfilt av hög kvalitet
(ingår inte i leveransen). Till sist monteras vindskivorna.

Sternbræt 16x120
Takfotbräda 16x120 Lister til fastgørelse af tagpap 16x95

Vindskiva 16x95
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Dør og vinduer

Saml vindueskarmene sammen. Slå dem forsigtigt fast i
hinanden med en hammer. Sørg for, at der ikke kommer
sprækker i hjørnerne, og skru karmene sammen med
skruer (5x90mm, 1 skrue/hjørne). Bor hullerne til
skruer i forvejen om nødvendigt, så træet ikke flækker.
Sørg for, at skruespidsen ikke kommer til syne på
indersiden!

Saml dørkarmene på samme måde.

Dörr och fönster

Samla ihop fönsterkarmarna. Vid behov använd en
hammare. Kontrollera att det inte finns springor mellan
delarna och fäst delarna i varandra med skruv
(5x90mm, 1 skruv/hörna). Vid behov förborra hål för
skruvarna så att träet inte spricker. Se till att skruvens
ända inte kommer ut från karmens innersida!

Samla ihop dörrkarmen på samma sätt.
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Montér vindueskarme i hullerne i væggen midt i
åbningen, således at der på begge sider forbliver et
mellemrum mellem karmen og vertikalstolpen. Der
findes ca. 10 mm isoleringstolerance i dør- og vindue-
såbningerne i vægelementet på alle sider af karmen.
Skru (2 stk. 5x90mm skruer/side) karmene fra den
indvendige side fast på væggens vertikalstolper,
således at karmens inderside flugter med vægstolpens
inderside.

Montera fönsterkarmarna i öppningarna i väggen så
att det blir lika stor springa mellan karmen och vertikala
regeln på båda sidorna av karmen. Det finns ca. 10mm
av isoleringstolerans i dörr- och fönsteröppningarna i
väggelementen på alla sidorna av karmen. Skruva (2
st. av 5x90mm skruv/sida) karmarna i reglarna så att
innersidan av karmen kommer jämnt med väggregelns
innersida.

Obs! Billederne kan vise en anden model end
Lillevilla 216.

Obs! Bilderna kan visa en annan modell än
Lillevilla 216.
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Dørkarmen monteres på samme måde på fodremmen,
og skrues fast på vægstolper (3 stk. eller 5x90mm
skruer/side). Sørg for, at der på begge sider forbliver
lige meget luft mellem sidekarmen og vertikalstolpen.
Tjek også, at sidekarmene er helt lige efter monterin-
gen, så vent med at skrue dem for stramt. Tjek og mål, at
karmen er i krydsmål og helt lodret.

Dörren monteras på samma sätt på syllen och skruvas
fast i väggelementen (3 st. 5x90mm skruvar/sida). Se
till att det blir lika stor springa mellan karmen och
vertikala regeln på båda sidorna av karmen. Se till
också att sidokarmarna är absolut raka efter monterin-
gen, så skruva inte för kraftigt. Kontrollera genom
mätning att karmens diagonalmått är den samma i
båda direktionerna och att karmen står helt vertikalt.
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Løft døren op på hængslerne, og juster om nødvendigt
dørens bevægelse ved hjælp af justeringsskruerne (se
på næste side).

Lyft dörren på gångjärnen och vid behov justera
dörrens gång med hjälp av justeringsskruvarna (se
nästa sidan).
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Højdejustering

Sidejustering

Døren løftes ved dreje på justeringsskruen (1) mod uret
med en unbraconøgle AV5 (2). Én omgang mod uret
løfter døren 1,5mm. Alle hængslerne skal justeres,
således at hvert hængsel bliver bærende.

Først løsnes fastgørelsesskruerne på dørpladehængs-
let et par omgange. Døren flyttes mod låsesiden ved at
dreje justeringsskruerne (3) med unbraconøglen AV4
(4) mod uret. En omgang mod uret flytter døren 1,25
mm mod låsesiden. Det er vigtigt at justere alle tre
skruer (3), således at hængselpladen kommer i ret
stilling.

Höjdjustering

Justering sidlänges

Dörren lyfts uppåt genom att vända justeringsskruven
(1) motsols med en sexkantnyckel AV5 (2). Ett varv
motsols lyfter dörren med 1,5mm. Dörrens gångjärn
justeras så att dem alla blir bärande.

Först löses fästningsskruvar av dörrbladens gångjärn
med ett par varv. Dörren rör sig åt låssidan genom att
vända justeringsskruvarna (3) med en sexkantnyckel
AV4 (4) motsols. Ett varv motsols rör dörren 1,25mm åt
låssidan. Det är viktigt att justera alla tre skruvarna (3)
så att gångjärnsbladet kommer i rätt ställning.
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Dæklister til døre og vinduer

Save och søm (2,5x60mm) dæklisterne til vinduer og
døre med søm som vist på tegningen. Bemærk, at disse
mål på forvæggens karmbrædder er vejledende, og at
brædderne er leveret i længere mål. Tag ekstra mål på
byggepladsen og sav brædderne til i den rette
længde.

Foderbrädorna till dörr och fönster

Såga och spika (2,5x60mm) fast foderbrädorna till
fönster och dörren som visat här. Observera att dessa
mått för framväggens foderbrädor är vägledande och
att brädorna har levererats i längre mått. Ta exakta mått
på byggnadsplatsen och såga brädorna i rätt längd.
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Dækbrædderne til hjørner og mellem
elementerne

Når taget er færdigt, monter 16 x 95 mm dækbræd-
derne (saves til rette længde på stedet) på hjørnerne i
henhold til følgende tegninger. Monter og de vandrette
16 x 95 mm dækbrædder over fugerne mellem
tagbjælkerne og vægelementet.

Täckbrädorna på hörnen och mellan
elementen

När taket är färdigt, montera16x95mm täckbrädorna
(sågas till rätt längd på plats) på hörnen enligt följande
teckningar. Montera också de horisontala 16x95mm
täckbrädorna på fogarna mellan takbalkarna och
väggelementen.

Søm 2,5x60mm
Spik 2,5x60mm

16x95mm

Søm 2,5x60mm
Spik 2,5x60mm

Søm 1,7x45mm
Spik 1,7x45mm

Søm 2,5x60mm
Spik 2,5x60mm

16x95mm

Dækbræt til hjørne

Täckbräda på hörnen

Vandret dækbræt
Horisontal täckbräda

Vandret dækbræt
Horisontal täckbräda

Dækbræt til hjørne

Täckbräda på hörnen
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Tværstivere

Hvis du overvejer at bygge en terrasse på taget, monter
tværstiverne som følger med vægelementerne. Sav de
tværstivere der skal under vinduerne kortere. Skru dem
fast med 4,0 x 60 mm skruer (4 stk. / tværstiver).

Snedstöd

Om du tänker bygga en terrass på taket, montera
snedstöden som ingår i leveransen i alla väggelemen-
ten. Såga kortare snedstöden som kommer under
fönstret. Skruva fast med 4,0x60mm skruvar (4 st. /
snedstöd).

Skrue 4,0x60
Skruv 4,0x60
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Overfladebehandling

Vedligeholdelse

Hytten skal regelmæssigt overfladebehandles med et
træbeskyttelsesmiddel, som beskytter mod skimmels-
vamp og blå misfarvning. De første to behandlinger
skal udføres så snart hytten er færdigmonteret. Døre og
vinduer skal behandles på begge sider. Det bedste
resultat opnåes ved at foretage behandlingen under
tørre forhold og ved en minimumtemperatur på + 5
gr.C. Bemærk, at overfladebehandling af hytten ikke
beskytter mod indtrængning af fugt i hjørner, ved
knaster, sprækker og samlinger. Indersiden af hytten,
specielt hjørnerne, skal derfor også behandles med et
træbeskyttelsesmiddel, som beskytter mod skimmels-
vamp og blå misfarvning, og også denne behandling
skal foregå med regelmæssige mellemrum. Følg iøvrigt
producenten af træbeskyttelsesmidlets anvisninger
eller søg råd og vejledning i vor maleafdeling.
Overfladebehandlingen af væggen mod syd skal nøje
følges, for den påvirkes kraftigere af UV-strålingen end
de andre vægge.

Uanset beskyttelse kan fugt trænge ind gennem
bygningens hjørner, knaster, revner og samlinger. Dette
kan hindres for eksempel med silikone, når det kræves.

Tag højde for, at beskyttelsesmidlet kan løbe gennem
utætte knaster i letbjælkevægge til den anden side og
danne løbespor. Vandet trænger nemmest ind gennem
endefladerne (ender af bjælker og sternbrædder) til
træet og bygningen. Derfor skal disse steder behand-
les særlig omhyggeligt og tilstrækkeligt ofte. Også
andre træoverflader, der bliver udsat for store belast-
ninger fra vejrlig og slitage (sternbrædder, vindskeder,
terrassegelændere og siddebrædder) skal tilstrække-
ligt ofte behandles med beskyttelsesmiddel, årligt om
nødvendigt. Gulvet skal beskyttes, således at det ikke
bliver snavset under behandlingen af vægge. Gulvet
skal også behandles med for eksempel lak eller maling
før brugen.

En sikker og langvarig brug af bjælkehuset forudsætter,
at fastgørelser og stand af delene (tagkonstruktioner,
tagdækning, døre og vinduer, fastgørelse på funda-
mentet, stormsikring og overfladebehandling i særde-
leshed) regelmæssigt kontrolleres og vedligeholdes
om nødvendigt. Misligholdelse af kontrol og vedlige-
holdelse kan beskadige bygningen eller påføre
brugeren en sikkerhedsrisiko.

Skyddsbehandling

Skötsel

Skyddsbehandling/målning av byggnaden måste
utföras två gånger med skyddsmedel mot blånad och
mögling (be färgavdelningen om råd) omedelbart
efter att byggnaden uppförts. Följ instruktionerna från
respektive tillverkare av skyddsmedel/färg. Kom ihåg
att bästa resultatet erhålls om behandlingen utförs vid
torr väderlek och om temperaturen är lägst +5°
Celsius. Dörrar och fönster måste behandlas på båda
sidor. Även byggnadens insida måste behandlas med
skyddsmedel mot blånad och mögling, speciellt
noggrant behandlas hörnen. Behandlingen både ute
och inne måste upprepas regelbundet enligt instruktio-
nerna från tillverkaren av skyddsmedlet ifråga. Solens
ultraviolettstrålning påverkar främst den södra väggen
och därför bör skyddsbehandlingen av den väggen
övervakas speciellt noga.

Trots skyddsbehandlingen kan fukt tränga in i hörn,
kvistar, sprickor eller fogar. Vid behov kan detta
förhindras med till exempel silikon.

Observera att skyddsmedlet kan tränga genom kvistar
eller sprickor i väggbrädorna till andra sidan av
väggen och fläcka brädorna. Vatten tränger lättast in i
träet och konstruktionen genom ändträet på till exem-
pel takfotsbrädor. Skyddsbehandla dessa ställen
speciellt omsorgsfullt och tillräckligt ofta. Även andra
träytor (gavel- och takfotsbrädor osv.) som påverkas
kraftigt av väder och förslitning måste skyddsbehand-
las tillräckligt ofta, årligen vid behov. Golvet ska
skyddas så att det inte blir smutsigt när väggarna
behandlas. Före användning borde golvet målas eller
lackas.

Ett tryggt och långvarigt bruk av stugan förutsätter
regelbunden kontroll av delarnas fästen och skick samt
underhåll vid behov (gäller speciellt takkonstruktion,
takmaterial, dörrar och fönster, stugans fastsättning till
grunden, skyddsbehandling). Försummelse av kontroll
och underhåll kan skada byggnaden eller utgöra en
säkerhetsrisk för användaren.

Regelbunden kontroll av skyddsbehandlingen och
förnyelse vid behov är viktigt. Kontrollera speciellt
ändar av delarna och delar som utsätts för kraftig
förslitning.
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Kontrollera dörrarnas och fönstrens funktion och
justera gångjärnen vid behov. Kolla också silikonfogar-
na hos dörrar och fönster och förnya dem vid behov.

Speciellt viktigt är det att se till att stugans och grundens
ventilation fungerar väl. Vi rekommenderar att du
installerar ventilationsgaller (ingår inte i leveransen)
högst upp på väggarna för att låta extra fukt komma ut
från stugan. Takrännor är en bra idé.

Eventuell snö bör skottas ned från taket om den blir för
tung. Kontrollera taket och takmaterialet årligen för att
undvika läckor. Taket bör täckas med ett lätt takmaterial
(till exempel takshingel). Belastingen på takbrädorna
får inte vara mer än 100 kg/m .

Produktens råmaterial är tätfibrigt barrträ, som är
ugnstorkat. Det timmer som används i produkterna är
en ren naturprodukt som är obehandlad, förutom det
material som används i grundbalkarna, som behand-
lats med ett träskyddsmedel. Trots att träet har ugnstor-
kat har träet hygroskopiska (vattenupptagande)
egenskaper. Träet expanderar när det blir fuktigt och
drar ihop sig när det torkar. Detta måste du ta hänsyn till
genom att följa monteringsinstruktionerna och utföra
regelbundna justeringar.

Trä är ett naturligt material med uppenbara och
tillhörande egenskaper, såsom kvistar och kvistgrup-
per, sprickor, hårfina sprickor i kvistar, kåda och
vridkraft. Detta innebär att lösa kvistar eller kvisthål i
kanterna, kvistsprickor, torrsprickor och hårfina
sprickor, som inte påverkar konstruktionen är godtag-
bara. Även vridna delar, om dessa fortfarande är
användbara, och kåddefekter kan även godtas.
Hyvlingsdefekter och vankanter på undersidan av tak-
och golvbrädor godtas utan begränsningar, om det
fortfarande är möjligt att montera den synliga sidan
inne i byggnaden.

2

Materialdefinitioner

Overfladebehandlingen skal kontrolleres regelmæs-
sigt, og der skal genbehandles om nødvendigt. Hold
specielt øje med bunden af døre, vinduer og karme
samt træets endeoverflader og dele, der er udsat for
megen slitage.

Tjek, om døre og vinduer fungerer, og juster hængsler-
ne om nødvendigt. Tjek også, hvordan silikonesamlin-
gerne har det i døre og vinduer, og udskift dem om
nødvendigt.

Det er yderst vigtigt at sikre, at ventilationen er i orden
og at udluftning af bunden fungerer. Det anbefales at
montere udluftningsgitter i toppen af væggerne så
overskydende fugt kan komme ud af bygningen. At
bortlede regnvandet fra taget ved hjælp af tagrender
er en god ide.

På steder, hvor det sner meget, skal taget holdes fri for
sne for at undgå sætninger. Taget og tagdækningen
skal årligt efterses for at undgå lækage. Bygningen er
beregnet til at blive dækket med let materiale (tagpap
el. lign.). Tagbrædderne må max. belastes med 100
kg/m .

Ved fremstillingen af produktets trædele er anvendt
teknisk tørret nåletræ med tætte årer. Træ, der er
anvendt i produktet, er naturligt og ubehandlet bortset
fra træ, anvendt i fundamentbjælker og terrassens
gulvbrædder, der er behandlet med et træbeskyttelses-
middel. Trods den tekniske tørring vil træet arbejde, når
det modtager eller afgiver fugt. Denne hygroskopiske
egenskab, hvor det udvider sig, når den modtager fugt,
og trækker sig ind ved tørring, er typisk for træet. Der
tages højde for denne hygroskopiske egenskab og
virkningerne af træets arbejde på konstruktionerne ved
at overholde vejledninger for opførelse og foretage
regelmæssige justeringer.

Træ er et naturmateriale, så grene, grengrupper,
revner, revner ved knaster, harpiks og krumning er
naturlige og relevante træk ved træ. Dette betyder, at
løsrevne knaster eller knasthuller ved kanter, harpiks-
fejl, revner ved grene, revner fra tørring og krakelerin-
ger, der ikke påvirker konstruktionen, og krumning –

forudsat, at de krumme dele stadig er brugbare, er
acceptable.

2

Materialebestemmelser
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Høvlefejl og vankantethed på bagsiden af tag- og
gulvbrædder er acceptable uden begrænsninger, hvis
brædderne kan fastgøres, således at fejl ikke kan ses
fra den indvendige side af bygningen.

Som opfordret i kapitel 1 skal kunden først kontrollere
alle dele af leverancen. Hvis kunden har bemærknin-
ger til produktet, skal kunden uden forsinkelse kontakte
stedet, hvor produktet er købt, og udarbejde en skriftlig
reklamation. I fald der påbegyndes eller fortsættes
med monteringsarbejdet, har kunden godkendt varen.
Noter og de fejlagtige eller
manglende dele på monteringsvejledningens delliste.
Garantinummeret findes på begge sider af pakken og
på for- eller bagsiden af vejledningen (en sølvfarvet
label). Reklamationen kan ikke behandles uden
garantinummeret. Fejl/mangel skal der redegøres
detaljeret for på et separat bilag. Eventuelt billedma-
teriale kan fremskynde behandlingen af reklamatio-
nen. Vedlæg en pålidelig redegørelse for, hvor og
hvornår produktet er købt (f.eks. kopi af kvitteringen
med dato på), og send reklamationen til forhandleren
med dine kontaktoplysninger.

NB! Mangelfulde reklamationer behandles ikke, men
de returneres til kunden til udfyldelse. Der skal være
adgang til de dele, reklamationen gælder, så fabrikan-
ten og forhandleren kan kontrollere dem. Når reklama-
tionen er berettiget, står fabrikanten for omkostninger
ved levering af nye dele til pågældende forhandler i
løbet af rimelig tid. Fabrikanten og forhandleren
foreholder sig ret til at organisere alt vedrørende
reklamationen. Samtidig forbeholder de sig ret til, om
nødvendigt, at besøge byggestedet. Fabrikanten eller
forhandlere er ikke ansvarlige for direkte eller indirekte
omkostninger eller beskadigelse, forårsaget af en
fejlagtig eller mangelfuld del (bortset fra omkostninger
ved leverancen af de nye dele til forhandleren). Hvis
reklamationen senere viser sig at være ubegrundet, er
kunden forpligtet til at betale alle omkostninger derved.

Procedure ved produktfejl

garantinummer

Klagomålsprocedur i händelse av even-
tuellt fel

Såsom nämnt i början, måste kunden först granska alla
delarna. Om kunden har något att klaga på gällande
produkten, måste han/hon omedelbart kontakta
återförsäljaren och göra ett skriftligt klagomål. Om
kunden börjar eller fortsätter monteringen, har
han/hon godkänt produkten. Markera

och felaktiga eller saknande delar i komponentlis-
tan av monteringsinstruktionen. Garantinumret finns på
båda sidorna av paketet och på första sidan av denna
monteringsinstruktionen (silverfärgad etikett). Utan
garantinumret kan klagomålet inte behandlas. Beskriv
felet på en särskilt bilaga. Processen kan påskyndas om
skadan fotograferas och bifogas klagomålet. Bifoga
ett tillförlitligt bevis på var och när produkten inköpts
(t.ex. en kopia/kopior av inköpskvittot/kvittona där
datum för inköpet framgår). Ge klagomålet till

med information om hur du kan kontaktas.

OBSERVERA att ett ofullständigt klagomål inte kommer
att behandlas. Detta kommer att återsändas till kunden
för kompletterande uppgifter. De delar som klagomålet
avser måste finnas tillgängliga för kontroll av tillverka-
ren och/eller återförsäljaren. Om klagomålet är
berättigat, ansvarar tillverkaren för leveranskostnaden
av de nya delarna till återförsäljaren ifråga.
Tillverkaren och återförsäljaren förbehåller sig rätten
att själv fatta alla beslut vad gäller klagomålet. De
förbehåller sig även rätten att vid behov besöka
byggplatsen. Tillverkaren eller återförsäljaren ansvarar
INTE för några kostnader/skador, inklusive andra
indirekta kostnader/skador, som orsakas av att någon
produkt/del av produkt saknas eller är defekt (utom
kostnaden för leverans av nya delar till återförsäljaren).
Om de därefter inte anser att klagomålet är berättigat,
ansvarar kunden för alla kostnader som uppkommit till
följd av denna process.

garantinum-
mer

åter-
försäljaren
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Beskrivelse Benämning mm. St. Nr. Kontroll
Fundamentbjælk Grundbalk 48 x 98 x 4460 2 F1
Fundamentbjælk Grundbalk 48 x 98 x 3044 7 F2
Gulvbrædder Golvbräda 16 x 87 x 4315 36 F3

Vægelement Väggelement 86 x 1080 x 2168 10 E1
Vægelement Väggelement 86 x 1080 x 2168 1 E2
Vægelement Väggelement 86 x 1080 x 2168 2 E3
Vægelement Väggelement 86 x 1080 x 2168 1 E4
Vægelement Väggelement 86 x 1080 x 2168 1 E5

Tagbjælke Takbalk 45 x 195 x 4492 1 K1
Tagbjælke Takbalk 40 x 145 x 4492 1 K2
Tagbjælke Takbalk 45 x 195 x 3187 9 K3
Tagdækning Takpanel 16 x 87 x 1169 39 K4a
Tagdækning Takpanel 16 x 87 x 3391 39 K4b
Vægpanel til hjørnet Väggpanel till hörnen 16 x 65 x 2168 2+2 K5
Vægpanel, ved siden af
vindue

Väggpanel, vid fönster 16 x 135 x 2168 1 K6

Vægpanel, ovenfor dør og
vindue på forvæggen

Väggpanel, ovanför dörr och
fönster på framväggen

16 x 135 x 138 20 K7

Støtteliste til udhæng,
løbende meter

Stödribba till takfot, som
löpmeter

34 x 70 x 2300 4 K8

Støtteliste til udhæng,
løbende meter

Stödribba till takfot, som
löpmeter

34 x 70 x 3400 2 K9

Sternbræt, løbende meter Takfotbräda, som löpmeter 16 x 120 x 2300 4 K10
Sternbræt, løbende meter Takfotbräda, som löpmeter 16 x 120 x 3500 2 K11
Lister til fastgørelse af tagpap,
løbende meter

Vindskiva, som löpmeter 16 x 95 x 3500 2 K12

Dør, typ C17 Dörr, typ C17 42 x 850 x 1917 1 O1
Dørens sidekarm,
hængselside

Dörrens sidokarm,
gångjärnssida

42 x 84 x 1960 1 O2

Dørens sidekarm, låsside Dörrens sidokarm, låssida 42 x 84 x 1960 1 O3
Dørkarmens top- og
bundstykke

Dörrens övre och nedre karm 42 x 84 x 895 2 O4

Vindue, typ R3 Fönster, typ R3 43 x 765 x 1960 2 O5
Vindue, typ R4 Fönster, typ R4 43 x 440 x 1055 1 O6
Dækliste til dør C17 + vindue
R3

Foderbräda till dörr C17+
fönster R3

16 x 95 x 2820 1 O7

Dækliste til dør C17 + vindue
R3

Foderbräda till dörr C17+
fönster R3

16 x 95 x 2010 2 O8

Dækliste til dør C17 + vindue
R3

Foderbräda till dörr C17+
fönster R3

16 x 120 x 2010 2 O9

Dækliste til dør C17 + vindue
R3

Foderbräda till dörr C17+
fönster R3

16 x 45 x 745 2 O10

Dækliste til dør C17 + vindue
R3

Foderbräda till dörr C17+
fönster R3

16 x 45 x 875 1 O11

Materialeliste Komponentlista

4492 mm x 3272 mm
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Beskrivelse Benämning mm. St. Nr. Kontroll
Dækliste til vindue R4 Foderbräda till fönster R4 16 x 95 x 654 1 O12
Dækliste til vindue R4 Foderbräda till fönster R4 16 x 95 x 1152 2 O13
Dækliste til vindue R4 Foderbräda till fönster R4 16 x 95 x 424 1 O14

Tagpap (underpap) Takfilt (underfilt) 19 m 1 M1
Pose med tilbehør Tillbehörspåse 1 M2
Hjørneliste, løbende meter Täckbräda till hörnan, som

löpmeter
16 x 95 x 2400 8 M3

Dækliste, løbende meter Täckbräda till gaveln, som
löpmeter

16 x 95 x 3150 2 M4

Dækliste, løbende meter Täckbräda till fram- och
bakvägg, som löpmeter

16 x 95 x 4400 2 M5

Tværstiver til vægelementerne Snedstöd till väggelementerna 34 x 70 x 1454 21 M6

Materialeliste Komponentlista

Alla dimensioner är approximata.
Alle dimensioner cirka. Ret til ændringer forbeholdes.

Rätten till ändringar förbehålles.

4492 mm x 3272 mm
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