Monteringsanvisning lysthus:
Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9 M2 ( 17 m2 i parantes )
6 stk impregneret bunnsviller (8 stk)
5 stk veggseksjoner med vindu - ( Plasser det som kan åpnes den rett imot døra for gjennomtrekk)
1 stk veggseksjon med dobbelt dør montert inn
12 stk hjørnekasser, skal sitte på utsiden mellom to vegger ( 16 stk )
6 stk overligger lange, skal ligge oppe på veggene med sporet opp ( 8 stk )
6 stk hjørneklosser til innsiden skal sitte mellom overliggerne ( 8 stk )
6 stk hjørnelister innvending ( 8 stk )
6 stk like takseksjoner ( 7 stk )
6 stk innerlister lange ( 8 stk ) - ( skal gå fra overligger og mot toppen av pipe )
6 stk remser med singel ( 8 stk ) - (skal ligger overlapp mellom takseksjonene)
2 stk dørhåndtak
1 stk takhatt med singel
1 stk grill med grillrist, 2 runde kokeanordninger, bord
1 stk pipe med pipehatt
1 stk pipe/røyhette som er to delt som må skrues sammen
Takpapp rull som skal ligger over takseksjonenen
1 pose pappspik til å feste taksingel
1 eske/pose skruer 5x60
1 eske/pose skruer 6x80
1 eske/pose skruver til listverk rundt vinduer og dører
2 stk lange benk planker ( 3 stk ) - ( disse skal benkene hvile på, se skisse for montering )
4 stk korte avstands planker ( 6 stk ) - ( disse skal støtte mellom benk plankene og veggen. )
4 stk benkeplater
3 stk benkeplater
3 stk benkeplater
2 stk støttebein med hengsler ( skal brukes til oppslagsbenkene)
Kjettinger til å feste pipen med
Plåtskruver til å skru sammen pipehatt og pipe
Diverse lister som skal brukes rundt døra på innsiden

Tips som er viktig å merke seg .
Forbor til alle skrue hull ellers kan matrialene sprekke.
Kontroller at diagonalen og målene stemmer under montering.
Skaff deg en boks med småskruver 4x45 , 40 stk til montering av diverse lister
Silikon og isolasjon til å tette avvik og isolerer rundt dører/vinduer.
Fundament til grillhytte. Husk isolasjon når man støper slik at man slipper telehiv.
Forankring er noe man må vurdere på steder i landet hvor det er værhardt.
Det kan enkelt gjøres ved vinkeljern som støpes ned i sålen eller skrus fast i
treplattingen og veggene.
HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN 10 cm i diameter fra 2 sider.

Utvending bør man behandle hytta snarest med treolje, beis , tjærebeis eller lignende.
Lykke til…

1. Skru sammen de impregnerte bunnsvillene
bruk 5x60 skruer. Husk rør til friskluft under grillen.
2. Monter veggene, start med den midt i mot inngangen.
Sjekk at diagonalen stemmer på veggene her.
3760 på 9 m2 og 4910 på 17 m2.

3. Monter på hjørne kassene. Disse må skrus på veggen fra hver side.
Bruk 5x60 skruver 4-6 stykker.Sjekk at vegg og hjørnekasse er i samme høyde

4. Monter på toppsvill , her skal taket ligge nedi sporet.
Festet med 4 stk 6x80 fra overkant og ned i veggseksjon.
Overliggerern skal flykte med veggen på innsiden.
Tips! Skru sammen alle svillene først før disse justeres
og skrues fra toppen og ned i veggen.

5. Monter hjørnklosser med 2 stk 5 x60
Monter hjørnelister med 6 stk 5x60
Sørg for at innerlisten ligger helt oppunder hjørneklossen
Du skal nå ha en hytte som ser slik ut…

6. Montert takseksjonenen , start med den midt i mot inngangs døra
Støtt den opp med matrialen som ligger vedlagt som skal brukes til benkene
Fest to sammen først og monter på de andre før du skrur alle sammen
Festes med 5-6 stk 5x 60 skruer

7. Sett på lange innerlister
Festet med 6 stk 5x60

8. Sett på lister rundt vinduene innvendig og rundt døra.Skum eller legg i isolasjon.

9. Monter de lange benke planker 2x3'' og de korte mellom benkeplanke og veggen ( bruk 6x80)
( Høyde benk ca 45-50 cm over gulvet.

10. Skru i benker 6x80 skruer, se skisse

11. Monter på remsler med singel.
Disse kuttes på lengder på 248 cm hver.
Du legger dem slik at de kommer under takhetten
og at du kan brette dem og feste dem på
undersiden av taket.
12. Skru taket fast fra undersiden med
3 stk 6x80.

13. Monter på takhatten i kryssfiner og singel.
Legges kun på nedpå taket.
Pipehatten skrus sammen ned i takhatten .

14. Montering av røykhette. Kan være lurt å forbore et lite hull.

15. Montering av pipe/røykhette

16. Fest pipen/røykhetten i taket med kjetting.
Reguleres slik at man kan sitte og se de som sitter
på andre siden av hytta under røykhetten.

17. Montering av understell grill

18. Montering av oppslagbord

19. Montering av dørhåndtak.

20. Legg på gulvseksjonenen, monter oppslagsbenken og monter opp grill med bord

21. Skisse på hytta med mål.

