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Monteringsvejledning

SADELTAG UDEN TAGUDHÆNG

Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.

  Ventrupvej 29, 2670 Greve    
 Tlf.: 39 67 65 00 • Fax 39 54 65 25 • willabgarden.dk

VIGTIGT!   
Læs hele monteringsvejledningen,  
inden du påbegynder monteringen!  
Hvis anvisningerne ikke følges,  
fungerer produktet måske ikke  
optimalt, og garantien vil ikke være 
gældende.
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3. Frontrem
Fastgøt frontremmen (det.5) i siderem og kipstolpe. Denne skrues forfra og ind i stolperne, med 
skrue 6,0x100 mm.

Læs hele monteringsanvisningen inden du begynder  monteringen

1. Stolper
Fastgør stolperne mod fundament. Dette gøres forskelligt alt efter hvilken type fundament der anvendes. 
For at beskytte stolperne imod fugt bør der placeres murpap under stolperne hvis de montereres direkte 
på fundamentet. Begynd med de bagerste stolper (det.16) mod huset (fastgøres på normal vis i facaden).
Fortsæt derefter med de forreste stolper (det.15) samt kipstolpe (det.14).
Skruer til montering i fundament og facademedfølger ikke.

• Kontrollere om ordren er komplet og ikke har transportskader.
• Skelettet skal grundmales inden montering. Samlinger og andre dele man ikke kan komme til efter montering  
 bør færdigmales.
• Rådfør dig altid med en fagmand inden montering for optimal tætning imod fundament og facade.
• Kontroller at alle mål stemmer overens med tegningen. Kontroller diagonalmålene. (1) og (2) skal være lige  

 lange. Se eksempel herunder:

2. Remme
Monter det medfølgende vinkelbeslag på facaden som støtte til kipremmen. Skruer til montering i fa-
caden medfølger ikke. Monter og skru sideremmene fast (det.2) og kipremmen(det.1) i stolperne, med 
skrue 6,0x100. 
Skru og lim derefter reglerne (36x115)fast (det.10) i kipremmens underkant (se nedenstående billede). 
Anvend skrue 5,0x80 mm.
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4. Gavlkilr
Monter gavlkilerne (det.6) ovenpå frontremmen. Gavlkilen har et hak i toppen til kipstolpen.  
Anvend skrue 6,0x100 mm. Skru gavlkilen ned oppefra og ned i frontremmen, samt en  
skråskrue ind i kipstolpen.

6. Tagregel
På ydersiden af sideremmene, skrues tagregel fast (det.8), med skrue 5,0x80 mm. Den skråtskårne 
side skal vende opad og ligge i samme højde som sideremmen så overkanten er lig med tagspær.

7. Trekantskiler
Hvis du har valgt skabelonskårne vinduer skrues trekantskilerne (det.7) fast imod gavlkile og fron-
trem, med skrue 5,0x80 mm.

5. Tagspær
Lim og skru regel (36x115 mm (det.9) fast i underkanten af sideremme og regel 45x45 mm (det.11) i 
frontrem. Lim medfølger ikke. Se nedenunder til venstre.  
Start med at montere de inderste tagspær (det.4) i siderem og kiprem. Fastgør dem også på facaden 
på normal vis. 
Fortsæt herefter med de resterende tagspær jævnfør c/c-mål på din tegning, med skrue 6,0x100 mm. 
Tagspær hægtes fast på reglerne i kipremmen samt på regler i siderem.
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8. Frontgavlspær
Skru frontgavlspær fast (det.5) i fronten, direkte imod gavlkilerne. Disse skal ligge i samme højde 
som kiler og de øvrige tagspær.
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