Monteringsanvisning

Tack för att du valde en stuga från Bränna fritid
Innan du påbörjar monteringen, studera ritningen och gå igenom materialet i paketet (paketen).
Eventuella reklamationer på grund av skada skall göras innan monteringen påbörjas. Skadade plankor ersätts som regel ej
efter påbörjad montering.
Observera att måtten på K3 K4 K5 K7 K8 samt K9 kan avvika mot ritningen. Detta på grund av att mått på dörrar och fönster
kan avvika mot ritningen och att kompensation fått göras på dessa längder.
Även taket är inte alltid kapad i rätt längd utan måste kapas till i samband med montering. Taklängden skall vara 160 cm på
garageförrådet samt 240 cm på övriga stugor

Innan du påbörjar monteringen skall du kontrollera följande!
1
2
3
4

Räkna igenom materialet och se att allt som skall vara med enligt listan är med.
Kontrollera att de olika kaplängderna stämmer inbördes.
Kontrollera att du fått rätt snedkapning på takåsarna. (vänster, höger och mitt)
Kontrollera att infräsningar i mitten på plankor stämmer överens med varandra. (gäller bastu och loftstugan) En halv infräsning i en planka skall ha sin motsvarighet i den planka som skall sitta ovanför.

Om en felaktig planka monteras kan den ej bytas i efterhand. Vi ersätter inte felaktiga delar till husen som har monterats. Extrakostnader för hantverkare, bilresor eller utlägg för eget inköpt material ersätts inte av Bränna fritid. Det är kundens ansvar
att kontrollera att materialet är felfritt innan montering påbörjas.
Stugan skall alltid monteras före ytbehandling. Ytbehandlar du stugan innan montering kan färgen göra det omöjligt att slå
ihop plankorna till väggen. Är materialet målat innan montering upphör rätten till reklamation av materialet.
För eventuella frågor angående montering ring 090-30469
Jon Matsson

Detta behöver du för att montera en stuga från Bränna Fritid
Till Grunden.
Lecablock 10 st (prisexempel Byggmax 15 x 19 x 59 CM leca block 19,95 kr styck)
eller betongplintar 10 st (om du vill sätta stugan på plintgr und).
Skruv till Syll 8 st (2 i varje hörn) Vi rekomenderar 6,0* 120 mm dimension.
Skruv till golvåsar. 20 st (4 st per golvås) Vi rekomenderar 6,0* 120 mm dimension. (100 st
99 kr Byggmax)
Skruv till Foder, vindskivor, En förp. 250 st. Trallskruv 4,2x55 MM (39,95 kr
dörrlister mm Byggmax)
Golv och tak Spik eller trallskruv enligt eget önskemål. Vi rekomenderar 2 skruv/spik per ås.
Golv ca 310 spik/skruv. Tak ca 600 spik/skruv.
(4,2x55 MM 1000 ST 129 kr Byggmax
eller 1000 st dyckert 50x2,0 MM)
Takbeklädnad enligt önskemål. Följ rekommendationer från fackhandeln.
Till monteringen:
Vattenpass (för att väga in syllen)
Måttband (för att diagonal mäta syllen samt mäta in åsar na)
Skruvmejsel eller skruvdragare.
Såg eventuellt en sticksåg (för att kapa ur för dör r och fönster samt hör nen på syllen)

Kraftig hammare eller en lite slägga (att slå ihop väggplankor na med)
Kniv
Stege
Inköpslista:
10 st leca block ex. 15*19*59 cm
100st träskruv 6,0* 120 mm.
250 st trallskruv 4,2*55 mm
1000 st dyckert 50*2,0 mm

Byggordning
Innan ni påbörjar bygget skall ni sortera upp materialet. Observera att tillexempel K7 och K10 är nästan lika
långa. Tag inte fel!! Syllen hittar ni längst ner i huspaketet och golvåsarna är längst ner i golvpaketet.
1.

Gör iordning grunden. Använd ett dränerande material som bärlager om ni använder Leca block el
ler liknande. Om ni bygger huset på plintar skall dessa grävas ned på frostfritt djup.

2.

Lägg första varvet enligt ritnig. Montera golvåsar och spikläkt.

3.

Golvet kan med fördel läggas före väggarna byggs. Detta underlättar bygget då det är lättare att röra
sig på golvet än på åsarna. Golvet skall antingen skruvs eller spikas

4.

Bygg upp väggarna enligt ritning. Håll koll på höjden så ni inte bygger för långt.

5.

Då sista varvet på väggen är klart skall takåsar och gavelspets monteras.

7

Taket måste kapas till rätt längd innan montering. 160 cm.

8

Mät ut höjden för dörr och fönster. Kapa ur så det blir en luftspalt på ca 1.5 cm ovanför dörr och
fönster. Detta behövs då stugan sjunker ihop något under det första året.

9

Montera fönster och dörr genom att skruva fast de medföljande listerna på insidan av karmen. Tryck
in dörr/ fönster i öppningen och montera foder på utsidan. Fönster/ dörr skall ”flyta fritt” i öppning
en.

10.

Skruva fast vindskivor samt takfotsbräda.

Innan portkarmarna monteras skall den plankan som ligger över öppningen kapas
ur 5-10 cm för att ge en portöppning som är lämplig. Sidokarmarna skall kapas
till lämplig längd.

