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Freja-dörr

Byggbeskrivning 

   Tunnelväxthus
http://www.gjordnara.se
info@gjordnara.se
Tel 0581 - 499 990
Besöksadress: Storbovägen Rockhammar 71891 Frövi
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Används på denna sida:
4st: D21 34x70 - 75cm

2st: D4 34x70 - 101.5cm

1st: D5:89-15x70 - 89cm

1st: 15x70 - 89cm

6st: Spikbleck

62st: 30mm-Träskruv

Bits: Torx 20

D21 34X70 - 75cm

D21 34X70 - 75cm

D4 34X70 - 101,5cm

Steg 1:
Montera dörrramen enligt bild nedan. Använd en vinkelhake för att få hörnen helt vinkelräta. 

Montera skruvarna enlig bilderna 
ovan för extra stabilitet. 

Steg 2:
Montera handtaget enligt bild nedan. 

85cm

D5:89
15x70 - 89cm
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Steg 3:
Vänd på dörren.

Steg 4:
Ta fram dörrplasten (Växthusplasten som är 220cm x 150cm.)

Steg 5:
Använd en häftpistol och häfta fast plasten på stommen.
Dra i plasten så att den blir ordentligt spänd. 

Används på denna sida:

1st: Dörrplast

1st: Häftpistol

Börja uppifrån och häfta fast plasten.
Sen jobbar ni er nedåt.

Sträck plasten ordentligt. 
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Används på denna sida:

3st: D5:89 15x70-89cm

4st: D6 - 15x70-77cm

50st: 30mm - Träskruv

Bits: Torx 20

Steg 6:
Skruva fast täckbrädorna på stommen. Sträck plasten samtidigt 
så får du den extra spänd.

D5:89-15x70 - 89cm

D6 15x70 - 77cm

Sätt skruv på vardera sidan av skarven 
enligt bild ovan för extra stabilitet.D6 15x70 - 77cm

D5:89-15x70 - 89cm
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Används på denna sida:

2st: D22-34x70 - 132cm

2st: D20-34x70 - 86cm

2st: T89-Spikbleck

18st: 30mm träskruv

Bits: Torx 20

Montera dörrkarmen

Steg 7:
Montera karmbenen enligt bild nedan. Använd ett långt vattenpass eller ett av 
väggrören som stöd för att få benen helt raka. 

D22 - 34x70 - 132cm

D20 - 34x70 - 86cm 

T89 - Spikbleck

Sätt skruvarna enligt 
infälld bild för extra 
stabilitet. 

Var på ett helt plant underlag för bästa resultat 
såsom ett golv, en altan eller dylikt.
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Används på denna sida:

2st: D5-15x70 - 105cm

12st: T20-30mm träskruv

Bits: Torx 20

    

90cm

60cm

5cm

Steg 8:
Vänd på karmbenen så att spikblecken är nedåt.

Steg 9:
Montera stagen enlig bild nedan. Var extra nogrann 
med innermåttet så att dörren passar ordentligt. 

Detta stag sitter temporärt och 
skall flyttas, så montera det 
endast med två skruv per sida 
enligt bild.

Detta stag är permanent så fäst det med 
fyra skruv enligt bild.

D5 - 15x70 - 105cm

För tips hur ni fäster ramen i andra växthus än 
FREJA så hoppa nu till sidan 12.
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Steg 10:
Gräv en cirka 30cm djup grop som är något bredare än ramen i båda riktningarna. 

Steg 11:
Ställ i ramen se till att ramen är i lod med hjälp av ett vattenpass. Mät ut och kapa av rambenen 
i ovankant. 

Används på denna sida:

1st: Vattenpass

8st: 45mm träskruv

Bits: Torx 20

    

25-30cm djupt

Steg 12:
Ställ tillbaka ramen i gropen. Väg in ramen med hjälp 
av ett vattenpass i alla riktningar.

Steg 13:
Skruva fast ramen i överliggaren med fyra stycken 
45mm Träskruv. 

Steg 14:
Fyll igen gropen och ta bort det temporära staget.

Såga av benen jämsmed överliggaren 
enligt bild. 

Växthusets UTSIDA

Lägg denna åt sidan då 
den ska användas som 

täckbräda i
steg:15 sid:8

Nu är det dags att montera 
gavelplasten.
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Växthusets INSIDA

Steg 15:
Montera täckbrädorna enligt bild nedan. Sätt en hand i plasten och pressa den utåt medans du 
monterar täckbrädorna så att plasten spänns lite extra.

Steg 16:
Använd en sax eller en skarp kniv och ta 
bort plasten ur dörrhålet. 

D5 15x70 - 105cm
(Denna är samma som togs bort i 
steg:14 sid:7)

D5 15x70 - 105cm

D6 15x70 - 77cm

Används på denna sida:

3st: 15x70 - 105cm

2st: 15x70 - 77cm

33st: 30mm träskruv

Bits: Torx 20

1st: Sax eller kniv.    

Ett tips är att skära plasten ur dörrhålet som en
hel bit. Då kan ni använda den som lock till

odlingslådor eller dylikt. 
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Steg 17:
Montera gångjärnen enligt bilden. Vik dem runt karmen för att säkerställa att de blir helt rakt 
monterade. 

Används på denna sida:

3st: Gångjärn

12st: 30mm träskruv

Bits: Torx 20

Tänk på att gångjärnet skall sitta
som på bilden med runda delen utåt.
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5-10cm

Steg 18:
Sätt dörren i ramen. Ha 5 till 10 centimeters markfrigång beroende på underlag och nivåskillnad.
Skruva fast gångjärnen i ramen.  

Används på denna sida:

12st: 30mm träskruv

Bits: Torx 20
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Steg 19:
Skruva fast de båda stängningsbanden. 

Montera låset med den korta remmen 
på dörren och den längre remmen på 
karmen.

Korta remmen.

Långa remmen.  

Används på denna sida:

1:1

Montagebricka Spännbandslås

4st: Spännbandsremmar

2st: Spännbandslås

4st: Montageskruv

4st: Montagebricka

Bits: PH2            
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Växthusets UTSIDA

Växthusets INSIDA

Om ni ska montera 
FREJA-dörr i ett annat 
växthus än i en FREJA 
så medföljer 2 stycken 
Dörrfästen och en extra 
D5 15x70 - 105cm. 

Montera dörrfästen enligt 
bilden. 

Avstånd och material 
kommer vara olika för 
olika sorters växthus.

D5 15x70 - 105cm


