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Delar som används Vindsäkringsskena .             

I kittet ingår det en skena och en skarv per båge. För var ände på växthuset tillkommer även 
en skarv. Det totala antalet skarvar och skenor beror på hur långt ert växthus är och hur många 
skenor ni valt att sätta upp. Om ni ska montera flera skenor så tänk över hur ni vill göra i 
framtiden. I den här manualen så visar vi den optimala höjden att sätta skenorna på om ni i 
framtiden vill montera vev och ha upprullningsbar sida. (Just nu finns ej veven att köpa men 
den kommer att dyka upp vår hemsida under hösten/vintern 2023).  

Första skenan monteras i mitten av ert växthus. Det är noga med hur ni monterar skenorna. Det 
finns många variabler. Avståndet kan variera beroende på hur ni har monterat jordankarna och 
väggrören. Att skarvarna i skenan hamnar lite olika på varje båge är därmed fullt normalt. Ju 
längre växthuset är så kommer desto större skillnad kommer det bli. Därför är det extra viktigt 
att börja montera skenan i mitten så det blir så lite differans som möjligt. 

Placering & Montering

• Skall ni bara ha en skena och inte har för avsikt att montera upprullning i framtiden så kan ni 
montera skenan på valfri höjd. Vi rekommenderar att sätta skenan 50cm från marken.

• Har ni planerat att ha två skenor så rekommenderar vi att sätta skenorna på följande vis. Den 
nedre skenan sätter ni 35-40cm från marken och sedan monterar ni den övre skenan så det 
blir 95cm-100cm mellanrum mellan skenorna. På så vis har ni framtidssäkrat ert växthus och 
kan därmed enkelt montera sidoupprullning. 

H3 
Metallskruv

Wigglewire-skena

Wigglewire-vajer

Wigglewire-skarv



Steg 1: 
Sätt ihop två skenor med en skarv 
enligt bilden. 

Steg 2: 
Tejpa skarven enligt bilderna, detta 
är för att förhindra att de vassa 
kanterna skär hål på takplasten när den 
monteras. 

Steg 3:
Montera en skarv i vardera ände på skenan.

Steg 4:
Montera skenan enligt bilden. Sätt en H3-metallskruv mellan skenorna och i mittersta bågen. 
Använd ett vattenpass för att säkerställa att skenan hamnar i våg. 
Skruva fast ändarna med en varsin H3-metallskruv.
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Steg 5:
Fortsätt montera skenorna på samma vis hela växthusets längd. Varje 
skena skruvas fast i skarven med H3-Metallskruv. Montera en skarv 
i vardera slutände av skenan enligt nedan. Om ni ska ha två skenor 
monterar ni skena nummer två på samma sätt.

Nu är det dags att montera 
Takplasten. 

Gå tillbaka till ordinarie 
manual och följ stegen där.

Tejpa varje skarv på följande vis och använd 
lite extra tejp på ändarna som sticker ut på 
vardera sida av växthuset.

Steg 6:
Börja montera Wigglewire-vajern från mitten 
och jobba er utåt sidorna. Det är med fördel 
att vara två personer vid detta moment. En 
som sträcker och spänner och en som sätter 
i WW-vajern. Var försiktiga med WW-vajer 
änden som är ganska vass.
Börja alltid med den översta skenan om ni 
har dubbla skenor. 

Spänn plasten 
successivt både åt 
sidorna och nedåt 
för att få det så 
rakt och sträckt 
som möjligt. 


