
Trin 1: Monter fundamentpladen/stålbasen og dernæst 
stolpen og bærebjælken (hovedrammen), som vist 
nedenfor 

Trin 2: Forbind sidemodulet og endemodulet ved brug 
af selvskærende skruer 

Trin 3: Forbind endemodulet og tagrenden ved brug af 
selvskærende skruer 

   

Trin 4: Sørg for, at alle rammer er placeret vinkelret på 
hinanden 

Trin 5: Læg stållægten ud mellem endemodulerne, og 
monter begge ender med selvskærende skruer 

Trin 6: Monter alle stållægterne som vist i trin 5 

   

Trin 7: Læg den nederste samleskinne ud, og monter den 
på sidemodulet og stållægten ved brug af skruer 

Trin 8: Monter alle de nederste samleskinner på 
stållægterne, som vist i trin 7 

Trin 9: Løft tagkonstruktionen, og læg den oven på 
hovedrammen/bærebjælken (tagrammens samlede vægt 
er cirka 46 kg, så der skal bruges 2-3 personer til at løfte 
den. Det ideelle er én person i hvert hjørne – altså i alt 4 
personer - for at bringe enheden kontrolleret på plads. 

   

Trin 10: Monter hovedrammen (bærebjælken) på 
sidemodulet, og monter dækslet til hovedrammen i 
fordybningen på sidemodulet. 

Trin 11: Monter tagrenden og stållægterne på 
hovedrammen (bærebjælken) med skruer 

Trin 12: Fastgør alle kontaktpunkter, som vist i trin 11 

   
Trin 13: Monter tagpladerne 1 til 11 i rækkefølge (husk 
først at fjerne beskyttelsesfilmen på tagpladen) 

Trin 14: Læg de øverste tagspær ud på tagpladen, og 
fastgør dem med skruer 

Trin 15: Monter nedløbsrøret og nedløbet 

   

stål albue 

endedæksel  
   bærebjælke/hovedramme 

hex-skrue 
(størrelse: M8x15) 

metalpakning 
hex-skrue 

(størrelse: M8x15) 
gummipakning 

selvskærende hex-skrue 
(M4x35) 

stolpe 

fugemasse 

Bemærk: stolperne kan fastgøres på to 
måder 

fundamentplade/stålbase 

endemodul 
sidemodul 

samlestykke 

samlestykke 

endemodul 

selvskærende skrue 
(størrelse: M4x25) 

sidemodul 

endemodul 

endemodul 

tagrende 

samlestykke 

samlestykke 
tagrende 

selvskærende skrue 
(størrelse: M4x25) 

sidemodul 

endemoduler 

tagrende 

endemodul 

stållægte 

selvskærende skrue 
(størrelse: M4x25) 

endemodul sidemodul 

                stållægte 

tagrende 

selvskærende skrue 
(størrelse: M4x25) 

hovedramme 

sidemodul 

nederste 
samleskinne 

stållægte 

stållægte sidemodul 

endemodul tagrende   nederste samleskinne 

endemodul 
sidemodul 

tagrende 

sidemodul 

dæksel til hovedramme 
hovedramme 

stållægte 
hovedramme 

stål 

stolpe 
tagrende 

M4x25 
M6x80 sidemodul 

tagrende hovedramme 

selvskærende skrue: M4x25 

selvskærende skrue: M6x80 

pc-tagplade sidemodul 

endemodul tagrende hovedramme 
tagrende 

pc-tagplade 
nederste  samleskinne 

  endemodul øverste samleskinne 
tætningsmasse af gummi 

M4x10 M4x10 

selvskærende skrue 
(størrelse: M4x25) 

størrelse: M4x25 

stolpe 

fugemasse 

tagrende 
gummipakning 

samlemuffe 

knærør 
størrelse: M4x25 

nedløb 

endemodul 



 
 
 
 
 
 
 

 

Selvskærende 
hex-skrue M4X35 

Selvskærende 
skrue M4X25 

Hex-skrue 
M8X15 

Ekspansionsbolt  (illustration skal udskiftes) 
M10X100  

Knæ i stål 

Selvskærende skrue M6X80 
Samlestykke til tagrendemodul og 
endemodul 

Fundamentplade/
stålbase 

Bøjning Muffe til nedløb 

Gummipakning 

Skrue med rundt 
hoved M4X10 

Dæksel til hovedramme 

Samlestykke til 
endemodul og 

sidemodul 

VÆRKTØJ: 

Elektrisk 
boremaskine 

Hammer Skruenøgle Gummihammer Målebånd Fugemasse Skruetrækker Vaterpas 


