
I ändan på stolparna nns en 3mm plastdistans som fungerar 
som fuktskydd mellan stolpe och grund. 
Behandla gärna ändträt med exempel olja eller terpentin. 

Var noga med stolphålsmärkningen. Varje stolpe är i botten 
försedd med en 10mm pinnskruv, som sedan appliceras i 
grundens borrade stolphål. 

Fästskruv mot bentlig vägg nns inte med i byggsatsen. 
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Stolpe

Vindskiva gavel

Bakre bärlina

Främre bärlina 

Takfotsskiva

Takbalk

Sida 1

HÄR SER DU BENÄMNINGEN PÅ DE OLIKA DELAR SOM INGÅR:

Främre bärlina 56x270mm
Bakre bärlina 56x225mm
Stolpe 115x115mm
Takstol 56x225mm
Vindskiva 22x120mm
Takfotsskiva 22x120mm



Sida 2

TITTA PÅ DE MÅTTSATTA VYER SOM FÖLJER MED DITT SKÄRMTAK 
Du kan på dessa ritningar bl.a se bakkantsmått. 
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stolpe

Borra hål i centrumpunkterna för hörnstolparna med diametern 11 mm.

Börja med bakre bärlina. Kontrollera bakkantsmått i 
dina måttsatta vyer och se till att bärlinan är i våg. 
Fäst den mot bentlig vägg. 

Önskas lägre höjd, kan stolparna kortas. 
Bakkantsmåttet minskar då motsvarande. 

Placera stolparna i de förborrade hålen. Låt  
urjackningarna på stolparna peka mot väggen. 

Stolparna kan placeras på önskad plast i sidled 
längst bärlinan.   

Montera den främre bärlinan och skruva fast den mot 
stolparna. Börja med en skruv i vardera stolpe för att 
kunna justera och räta upp. Kontrollera att bärlinan är i 
våg. 
Fixera sedan konstruktionen med resten av skruvarna. 
4 skruv/stolpe. 

Sida 3
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Notera i dina måttsatta vyer vart hål till stolparna ska borras. 



Sida 4

6x100

Takfotsskivan fästes på takbalkarnas ändträ med 6x60 mm 
skruv. 

Vindskivan monteras med ett 41mm utstick upptill mot 
takbalkarna på gavelsidorna. Översida  

Montera tätlisterna med 3 skruv/tätlist mellan 
takbalksprolerna. 

Montera det tänkta taket (för kanalplasttak-montering se 
nästa sida) 

Montera även hängränna och rör. 

0-3m 0st kortling
3-5m 1st kortling
5-7m 2st kortlingar

Vid djupare uterum levereras takbalkarna 
urfrästa för kortlingar. Kortlingarna 
skickas med som en förstärkning till din 

takkonstruktion.

5
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Vänta med de yttersta takbalkarna. Placera resterande takbalkar i bärlinornas urjackningar. 
Takbalkarna monteras först i bakkant. Förborra med diameter 6mm och skråskruva med skruv 6x100 
genom takstolarna ner i bakre bärlina. Fäst därefter takbalkarna i framkant. Förborra genom främre 
bärlina och fäst sedan med skruv 6x100 mm in i takbalkarnas ändträ. 



Placera takdistanser i takbalksprolerna. 6 st för varje takskiva, två framtill, på mitten samt 
baktill. Lägg ut kanalplastskivorna så att de ligger ca 15 mm (±5mm) framför takbalksprolens 
framkant. Tillse att dräneringstejp är monterad över plastkanalerna i framkant och 
aluminiumtejp i bakkant. 

OBS! Vänd UV-skyddad sida utåt, den sida som har text 

15  5mm

takdistanser

+_
Fixera tillfälligt takskivorna med bitar av snäpplocksprolen över takdistanserna. Placera 
framkantsprolen över kanalplasten och takbalksprolen. Tillse att den bottnar mot 
takbalksprolen. Förborra för lättare montering med diameter 3 mm och förskruva med 
självborrande rostfria skruv B10x19 undertill i framkantsprolens rilla, centriskt på varje 
takbalksprol, så att skruven fästes i takbalksprolens mittliv.

Framkantsprol

bottnar

Sida 5



Sida 6

Placera avslutningsprolerna på respektive sida. Prolen träs in under framkantsprolens 
ända tills den bottnar, 4 mm från framkantsprolens avslut. Anslut snäpplocksprolen mot 
framkantsprolen och lås den med slag av plastklubba i takbalksprolen. Tillse att 
avslutningsprolen bottnar mot takbalksprolen i samband med montaget av snäpplocket.

Förborra i rillan centriskt vid takstolarna, genom bakkantsprofil. Skruva bakkantsprofilen med 
6x100 mm skruv in i takbalkarna. Använd täcklock och bricka. Täta slutligen med fog mellan 
vägg och bakkantsprofil.

Snäpplocksprolerna är demonterbara. Önskas demontering träs 
en spårmejsel in i glipan mellan takbalksprolens topp och 
snäpplocksprolen. Bryt därefter så att snäpplocksprolens ända 
lossnar. Därefter kan prolen dras loss för hand.

OBS!
Gå INTE direkt på taket. Lägg ut en skiva eller stege för att fördela trycket.

Avslutningspr.

bottnar

Framkantsprol

Snäpplocksprol

Bakkantsprol                Skumlist

Tryck gärna ner snäpplocket med en hand framför klubban.

OBS! Montera inte snäpplocket om det är kallt ute.

Förvara dem inomhus och hämta fram allteftersom 

de ska monteras. 
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