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Skruva ihop ramen till luckan med 70mm träskruv i hörnen. Mät med en vinkelhake så hörnen 
blir vinkelräta

Fäst upp den på stommen med tvingar. Höjden bestämmer du själv. Sätt reglarna på mitten av 
väggrören.

Skruva fast ramen i väggrören med de självborrande vingskruvarna. Ni kan förborra reglarna om 
ni tycker det är enklare. 3st skruvar per sidoregel

D1 147cm

D1 147cm

D4 103cm D4 103cm

Skär upp hålet för vädringsluckan ifrån mitten 
och ut mot hörnen. Enklast skär ni med en sax

Vik in och häfta fast takplasten mot insidan på 
stommen. Sträck plasten när ni häftar.
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Skruva fast täckbrädorna på ramens insida 
- sträck takplasten ytterligare när ni skruvar 
fast täckbrädorna. Varje täckbräda skruvas 
fast med 3-4 träskruvar.
Skär bort överflödig plast efter att täckbrä-
dorna är fastskruvade.

Häfta fast plasten
Häfta fast luckans plast på utsidan av växt-
huset. Vik plasten upptill så blir skarven 
tätare.

Fäst täckbrädan
Skruva fast täckbrädan 150cm upptill 
på ramens yttersida.

D9 150cm



Rulla upp luckan
Rulla upp luckan så att den är i höjd med 
nedersta brädan på ramen. Fäst den med 
bågklämmor. Se till att alla bågklämmor 
hamnar i samma vinkel på PEMröret. 
Om ni tycker att det är svårt att montera 
plasten rakt så kan det hjälp att tejpa fast 
den först på PEMröret.

Använd alltid ett stycke tyg mellan båg-
klämma och plast för att förhindra skav.

Skruva fast band och spännen
Vik en kort bit band (10cm) runt spänn-
bandslåset och skruva fast på den yttre 
täckbrädan med montageskruv och bricka.

Det längre bandet fästs på ramens insida.

Vik bandet (40cm) runt spännbandslåset. 
Låt en längre bit vara på ovansidan av 
låset.
Skär ett snitt i plasten där bandet kan 
föras ut.

Rulla alltid plasten innåt 

så slipper ni vattensam-

ling vid upprullningen


