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Har du grunden, så har vi huset...
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28mm hytter
Til 

Montage-
vejledning



Kære kunde
Læs venligst monteringsvejledning grundigt før du går videre med huset montering! Du vil dermed
undgå problemer og vil ikke spilde tiden.

Anbefalinger:
• Opbevar pakkerne huset leveres i på et tørt sted, men ikke i direkte kontakt med jorden, det skal
være beskyttet mod vejr (fugt, sol, osv.). Opbevar ikke pakkerne i et opvarmet rum!
• Når du vælger huset placering, skal du sørge for at huset ikke vil blive udsat for ekstreme
vejrforhold (områder med kraftig sne eller blæst), det anbefales at fæstne huset til fundamentet.

Garanti:
Dit hus er lavet af høj kvalitets gran og leveret i den naturlige (uforarbejdet) form. Hvis du på trods
af vores grundig inspektion, skulle have klager, skal du indsende det udfyldte kontrol ark og købs
faktura til produktets sælger.
OBS: Sørg for at opbevare den dokumentation, der ledsager husets pakke/pakker! Kontrol ark
omfatter kontrol nr., der er påsat på pakken, hvor huset er i. Vi kan kun gennemgå klager, hvis du
indsender kontrol ark med kontrol nr. på huset til sælgeren!

Garantien dækker ikke:
• Særlige forhold for træ som et naturligt materiale.
• Træ materialer, der allerede er malet (behandlet med et træbeskyttelsesmiddel).
• Træ materialer, der indeholder hele stykker, der ikke er til fare for stabiliteten af huset.
• Farvetone variationer forårsaget af forskelle i træ struktur, der ikke påvirker træets levetid.
• Træ detaljer der indeholder (forårsaget af tørring) små revner / huller, som ikke går igennem, og
ikke påvirker strukturen i huset
• Vredet træ, hvis det alligevel kan monteres.
• Tag og gulvbrædder, der på deres skjulte flader kan have nogle ikke-høvlet områder,
farveforskelle og udtørring
• Klager som følge af en uprofessionel måde at montere huset på eller som følge af et utilstrækkeligt
lavet fundament.
• Klager forårsaget ved at udføre selvstændige ændringer på huset, såsom deformation af træ
detaljer og døre / vinduer på grund af en uprofessionel måde at udføre arbejdet på.
De klager, der er omfattet af garantien, bliver opfyldt i det omfang, at de mangelfulde / fejlagtige
materialer erstattes. Alle andre krav, vil blive udelukket!

Maling af huset og vedligeholdelse:
Træ er et voksende naturmateriale der tilpasser sig afhængigt af vejrforholdene. Store og små
revner, farvetone forskelle og ændringer, samt en skiftende struktur af træ er ikke fejl, men et
resultat af at træ arbejder, og dette er en særegenhed for træ, som er et naturligt materiale.
Uforarbejdet træ (undtagen fundament bjælker) bliver grålige efter at have været urørt i et stykke
tid, og kan blive blå og mugne. For at beskytte træet på dit hus, skal du straks behandle det med et
træbeskyttelsesmiddel.
Vi anbefaler, at du dækker gulvbrædder på forhånd med et farveløst træ imprægneringsmiddel, især
undersiden af brædderne, som du ikke længere vil have adgang, når huset er samlet. Kun dette vil
forhindre fugtindtrængning.
Vi anbefaler klart, at du også behandler døre og vinduer med et træ imprægneringsmiddel, og gør
det både inde og ude! Ellers kan døre og vinduer vride sig.
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Efter husets samling er afsluttet, anbefaler vi, at afslutte med en træbeskyttelse, som beskytter træet
mod fugt og UV stråling.
Når du maler, brug da gode pensler og høj kvalitets maling og følg producentens sikkerheds og
brugsanvisninger. Mal Aldrig en overflade i stærkt sollys eller regnvejr. Konsulter en specialist om
maling egnet til uforarbejdede nåletræ og følg maling fabrikantens anvisninger.
Efter at huset er blevet ordentligt malet, vil husets levetid stige væsentligt. Vi anbefaler, at du
inspicerer huset grundigt en gang hvert halve år.

Forberedelse til montage:

Vær forsigtig, når du bygger din bjælkehytte. Brug beskyttelsesbriller når du borer, skærer, eller
saver, og bær handsker du når hamre. Skær væk fra dig, når du bruger en kniv eller en mejsel, og
gem ikke fingrene bag et stykke træ, når du saver. Vær især opmærksom ved brug af stiger eller
arbejde på taget. Sørg for, at stigen er lodret, at den står på fast grund, og at den støtter sig til en fast
genstand. Lad ikke tunge eller skarpe genstande ligge på steder, hvor de kunne falde ned.
Træ skaber splinter. Du kan minimere chancen for at få splinter i dine hænder ved at bære
sikkerheds handsker.
Hold børn væk fra det område, hvor du arbejder, og væk
fra stiger, redskaber og husets materiale. Lad dem ikke lege
på materialerne.
For at samle huset, skal du bruge følgende værktøjer:
Vaterpas, kniv, stige, skruetrækker, målerbånd, hammer, sav, bidetang, boremaskine.

Forberedelse af materialer:
Sortere de materialer der er baseret på
væggene (se tegning og stykliste) og placere
dem på de fire sider af huset i monterings
rækkefølge.
OBS: Anbring aldrig materialer direkte på
græs eller en mudret overflade, fordi det vil
være meget vanskeligt eller endda umuligt at
rense dem senere!

Fundament:
Som udgangspunkt er bundrammen og huset konstrueret til opførelse på støbt fundament
(rendefundament), men kan opstilles på punktfundamenter. Dette forudsætter, at der ikke er mere
end 70-100cm mellem punktfundamenterne i alle retninger også under huset. Det anbefales ved
brug af punktfundament, at der anvendes en type, hvor der er støbt L eller U-jern ned i dem, så
bundrammen kan fastgøres. Hvis du støber, skal du være opmærksom på at støbe nogle gevindjern
og/eller nogle støbebånd ned i fundament, så du har mulighed for at fastgøre bundramme til
fundament. Du kan også fastgøre bundrammen direkte i fundamentet med bolte.
Kun et helt plant, rektangulært og bærer dygtigt fundament vil sikre problemfri montering af huset,
og derved stabilitet så dørene kan isættes. Derfor er det vigtigt at husk at lave krydsmål og vater
bundrammen, da det er bundrammens montage der afgøre om huset står rigtigt. Med et godt
fundament, vil dit hus stå i mange år mere.
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Samling af huset:

OBS: Huset pakke inkluderer tegninger af grundplan, bundramme, gulve, vægge og stykliste, disse
er markeret med bogstaver og tal, så du præcist kan se, hvor materialer bliver placeret.

Bundramme:
Husets bundramme skal være helt flad og
plan for at sikre, at montering kan gøres
uden problemer. Placering af bundramme:
OBS: Husk at se på tegning og
stykliste, da bundrammen kan være
forskellig fra hus til hus, derved kan
punkter være placeret forskelligt.
Placer den imprægnerede bundramme
på det forberedte fundament i
overensstemmelse med tegningen med
lige store intervaller. Sørg for, at den er
plan og rektangulære før du fastgør den
og at bundrammen er mindst 10 cm.
over terræn. Du skal også sørge for, at
der er tilstrækkelig luft åbninger under
husets gulv til ventilation, især hvis du
lukker fundamentet under
bundrammen.

Råd: Det anbefales mellem bundramme og bjælker at lægge en fugt spærre eller silikone for at
beskytte huset mod fugt og forrådnelse. Disse materialer er ikke inkl. i montagesættet.

Vægge:
Ved montage af vægge, er det vigtigt at huske:
Bjælker skal altid samles med deres fer opad!
Når bjælker samles, bruges hvis det er nødvendigt det bjælke stykke (Hammer block), som er
vedlagt i husets pakke! Aldrig hammer direkte på feren med hammeren!
Installer væggene i overensstemmelse med vedlagte tegning og stykliste. Først placeres den halve
bjælke i front og bagvæg. Placere dem korrekt og fastgør dem med skruer eller søm til
bundrammen. Vi anbefaler ved brug af skruer, at der bores for. Hvis den halve bjælke ikke går
under døren, skrues der to skruer i hver af de to halve bjælker. Derefter monteres side bjælker. Sørg
for, at det første lag af bjælker går ca. 3-5mm ud over bundrammen. Du vil dermed beskytte huset
mod fugt, da regnvand uhindret kan komme ned i jorden.
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OBS: Efter første lag af bjælker, check da krydsmål
og hvis nødvendigt monteres bjælker om. Kun hvis
krydsmål er fuldstændigt lige er bundrammen
rektangulære og du kan fortsætte montage af
bjælker.

Fortsætte montage af væggene ved at tvinge
bjælkerne ind i hinanden. Hvis det er nødvendigt, så
brug bjælke stykket (Hammer block) til at hammer
på. På samme tid, så glem ikke at begynde
montering af døren og vinduerne. Du bør helt klart
montere døren efter det 5.-6 lag af bjælker.

Dør og vindue:
Hvis der er leveret en dobbelt dør, leveres den i separate dele på grund af transport, og du bliver
nødt til at begynde med at samle den. For at gøre dette samles de 4 dele af karme og skrues
sammen. Sørg for, at den del af karmen med uddybning placeres opad. Side Karmenes dele har
hængsler og bliver spejlvendt. Det anbefales at montere dørplader senere. Hvis det er en enkelt dør,
leveres karm samlet.

Dørkarm: Montering af dørkarm (Kun nødvendigt for en dobbelt dør!):
I tilfælde af at du har bestilt et hus med dobbelt dør, skal du bore et hul til skudrigel i bundstykket.
Før du kan gøre det, justere hver enkelt dør side lige og parallel. Tryk derefter et lille mærke i karm
med skudriglens lille lukkemekanisme. Nu har du et mærke, hvor du kan bore et hul med en
diameter på 8 mm og dybde på 15 mm. Derefter trykker du cylinder ned i hullet. Mellem dobbelt
dørens dør plader monteres en liste, denne forhindrer vind i at komme gennem hullet mellem dør
pladerne. Listen er vedlagt i materialer til døren. Din dør er nu monteret korrekt.
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Dør montering:
Dør karmen bliver nu placeret i det hul, der er dannet ved opbygning, og trykkes ned på den
nederste bjælke. Hvis det er en dobbelt dør, placere dør pladerne på hængslerne nu. Til at åbne og
lukke døren, bruges lås og håndtag som er vedlagt i pakken.

Vinduesmontering:
Fortsæt med montage af bjælker indtil du
når vinduets højde. Tegning og stykliste
viser, hvor mange bjælker der er under
vinduet. Monter vinduet som døren.
Ligesom døren, trykkes vindueskarmen
med vinduet i, ned i det hul, der er dannet
ved opbygning, og trykkes ned på den
nederste bjælke. Sørg for, at vinduet ikke
er monteret bagud (omvendte).
Råd: Til sidst sørg for, at vinduer og døre
åbner i den rigtige retning. Dørene skal
altid åbnes indefra og ud ad. De
sidehængte-vippe vinduer åbner altid
indad. Alle andre vinduer åbner udad
(vinduets håndtag er på indersiden).
OBS: Det er ikke nødvendigt at fastgøre døre og vinduer til bjælke vægge! Hvis du ønsker at gøre
dette, vil det være tilstrækkeligt med et par skruer i den nederste del af karmen, fordi når bjælker er
tørre, vil de stadig arbejde en smule.
Du kan foretage de endelige justeringer af døre og vinduer efter ca 2-3 uger efter husets montering,
derefter har huset tilpasset sig vejrforholdene, og bjælker vil da kun arbejde en lille smule.

Toppen af hytte:
I de fleste tilfælde, er top-konstruktionen af huset leveret i ét stykke (obs: i nogle huse, kan top-
konstruktionen bestå af flere dele! I dette tilfælde vil disse dele være skruet sammen forud). Når den
sidste bjælke i bjælke væggen er monteret, placeres top-konstruktion på front væg og bagside væg
og samles med skruer.
Top konstruktion har udskæring til spær. Spærrerne har også udskæringer, så de kan monteres ned i
top-konstruktion, der sikrer, at taget er lagt fast, og på rette sted.
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skruer skråt ned i spær.
del af tag konstruktion er plan. Der monteres
udskæringerne på spær. Sørg for, at den øverste
eller stemmelidt ud i top-konstruktion eller i
trykke på væggen nedad hvis det er nødvendigt
samme niveau som top. I dette tilfælde skal du
 på hinanden er den øverste bjælker ikke på
OBS: Hvis bjælker ikke er korrekt trykket ned

OBS: Når hytten har sat sat sig, anbefales det at påføre silikone rundt dækningsbrædder, for at
forhindre vand har mulighed for at trænge ind i hytte, ved vedvarende regnvejr. Glas vil i standard
vinduer og døre være monteret i silikone, og det anbefales derfor at trække silikone rundt glaslister.
Der kan også monteres en aluminiumsskinne over og under vindues ramme.



Tag:
Inden du installerer tagbrædder, skal du sørge for, at huset er helt plan. Brug vaterpas for at
kontrollere alle vægge.

OBS: Når du placerer tag, skal du bruge en stabil stige. Træd ikke på taget, som kun er egnet til en
jævn belastning (sne, vind osv.), og ikke belastning på et punkt!
Begynd monteringen af tagbrædder fra forkanten af taget. Tryk dem let sammen og vedhæft dem
oppefra og nedefra med søm til spær og øvre bjælke væg.
OBS: Du må ikke trykke tagbrædder alt for tæt sammen, derved undgå du, at fugt forårsager at
brædderne udvider sig! Lad ca. en afstand på omkring 1 mm være mellem brædderne, så de kan
arbejde.
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fremgå hvad der er udhængsbrædder (stern og vindskedebrædder). Tagpap medfølger ikke.
Efter montering af tagbrædder monteres udhængs brædder og tagpap lægges. Af styklisten vil det

det sidste tagbræt til, så det slutter ved spær ender.
Tagbrædderne både foran og bagved skal slutte hvor spærret slutter. Hvis det er nødvendigt, så sav
er ens og at der afsluttes lige ved udhæng. Kontroller dette med et reb eller et lige tag bræt.
Under hele processen med at montere tagbrædder, skal du sørge for, at afstanden mellem brædderne



Montage af udhængs- og gavl brædder (stern og vindskedebrædder):

Først og fremmest, skrues tagkant
forstærkningen(støtte) fast fra forneden og op i
tagbrædder. Derefter lægges tagpap. Tagpap
medfølger ikke.

Når tagpap er lagt, monteres gavl brædder og det lille
afslutningsstykke (gable segment) i front og bagtil på
huset til tagspær.

Gulv:
Kun når huset er helt færdig bygget monteres gulvbrædder, således at man undgår unødvendige
snavs på gulvet.
Placer gulvbrædder på bundramme, tryk dem let mod hinanden og derefter søm dem til
bundramme/strøer. Hvis det er nødvendigt, skæres det sidste gulvbræt til i den passende bredde.
Til sidst monteres fodlister for at dække mellemrum mellem gulvbrædder og vægge. Hvis det er
nødvendigt, skæres fodlisterne til i den passende længde.
OBS: Afhængigt af klimaet hvor huset placeres, kan gulvbrædder enten svulme op eller blive
mindre. Hvis gulvbrædder er meget tørre, mens klimaet er fugtigt, vil de let absorbere fugt. I dette
tilfælde bør gulvbrædder ikke være monteret for tæt, for at undgå at de svulmer op. Derfor skal der
være (1-2 mm) mellem gulvbrædder for at give mulighed for, at de kan udvide sige. Hvis dit
klimaet er varmt og tørt, kan du montere gulvbrædderne tæt, fordi de bliver tørrere og der vil
komme afstand mellem dem.

Storm brædder (Stormsikring): (NB! Ikke inkluderet ved alle huse!)
Montere storm brædder (hvis de følger med huset) til den indvendige side af fronten (2 enheder) og
bagtil (2 enheder) til væggene med de medfølgende bolte.
Det er vigtigt at bore for til bolte på forhånd. Sørg for at holde den afstand der er vist i tegningen, så
der ikke opstår problemer på grund af at bjælkerne arbejder.

Tagbelægning

Tagbrædder

Væg

med støtte
Sternbræt
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RÅD: Sørg for, storm brædderne er fastgjort til den bjælke som gavl starter med (øverst) og til
midten af den første fuld-længde væg bjælke nedefra. Hvis det er nødvendigt, afkorte den øvre ende
af brædderne.

Skru ikke skruerne for stramt, så træet kan arbejde op eller ned. Når huset har sig justeres
brædderne, så vægge kan arbejde.

Storm brædder(Stormsikring):

Montering af storm kabler:(NB! Ikke inkluderet ved alle huse!)
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Først udfræses den øverste sidebjælke og tagspær i henhold til tegningen, hvor kablet senere skal
være. Så føres kabler både til venstre og højre side af huset over tagspæret.

Skru de fire øjer fast i bundrammen. Nu føres begge ender af kablet på den ene sidevæg gennem
øjet, der er skruet fast i bundrammen og fastgør så kablets 3 klammer i henhold til tegningen.
Strammerne på enderne af kablet på den anden væg skal også fastgøres med 3 klammer. Ved hjælp
af strammerne kan du stramme kablerne mere, men det er ikke nødvendigt at stramme kablerne
maximalt. Når du har monteret dit hus, vil du bemærke efter nogen tid, at kablerne vil blive
slappere, så skal strammerne strammes op.

Tips:
• Hvis der kommer åbninger mellem bjælkerne, er det fordi, der er noget fæstnet til bjælkerne eller
nogen omstændigheder gør, at huset ikke kan arbejde/sætte sig. Hvis døren / vinduet er fastgjort til
væggene med skruer/søm, fjernes disse skruer/søm. Hvis stormsikring (brædder) er skruet alt for
stramt, løsnes disse. Hvis tagrender er monteret på væggene, løsnes tagrendernes holdere.
• Hvis døren og vinduet sætter i spænd, kontrolleres det, om huset er i vater. Ret fundamentet:
bjælker og vægge. En anden mulighed, er at døre og vinduer har udvidet sig på grund af fugt. Juster
døren og vinduets hængsler, hvis det er nødvendigt høvles dørens eller vinduets karm smallere.

Montering af terrasse (følger ikke med alle huse)

Terrassens materialer bør samles på samme måde
som resten af huset. Terrasse gulvbrædder skal
fastgøres på den medfølgende bundramme i en
afstand på 10mm. Efter dette kan forbindelses
brædder samt U-profiler monteres.

Generelt:
Træ er et naturligt materiale, som allerede nævnt, og derfor er ikke en bjælke på dit hus er ens, der
vil kunne forekomme revner og knaster i træet. De vil sætte sig, udvide sig i for hold til klimaet dvs.
fugt, varme, kolde m.m.
Efter opførelse vil huset i løbet af de første par uger sætte sig, og dette kan fra hus til hus være
forskelligt. Efter et par uger efterses samlinger og skruer. Nogle skruer kan være nødvendige at
stramme andre kan være nødvendige at flytte.
Døre og vinduer kan have behov for at blive justeret og stormsikring skal strammes.
Som nævnt kan der efter et stykke tid forekomme revner i bjælkerne. Her er der ingen grund til at
bekymre sig, revner er en naturlig egenskab i træ og vil ikke mindske styrken i bjælkerne eller
isolerings evnen i huset.
Hvis du ønsker at kommentere konstruktionen eller pleje af din bjælkehytte, eller hvis du ønsker at
rapportere beskadiget materiale eller manglende materiale, bedes du kontakte din lokale forhandler.
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