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Perustus Seinat .Walls  nro  1

sokkeli pos.1 ,pos.2

seinaelem.3,4

ulkopinta ja sijantti

perust.päälla.

external surface of the

walls 3,4

Asenna 8 kpl pilariharkkoja tai betoonilaattoja pohjakuvion

mukasesti  ( eivät kuulu toimitukseen ) Peruslaattojen on

oltava yläpinnastaan samassa tasossa.Löysa maa on

kaivetava laatojen kohdalta pois

ja täytettävä hiekalla ,joka tiivistetan.Asennus voidan

tehdä myös yhtennäiselle alustalle esim.betonilaatalle.

Pohja.Kokoa seinan osat ( 3 .4 ja 4a

 ) perustuksien päälle kuvan mukasesti.,kiinnitä toisiinsa.

Tarkista ennen ja jälkeen kiinnitysta ,että liittokset ovat

tiivit ja täsmäävät asennusmittoihin.

Asennusohjet

Laavu

Tarvitavat työvälineet asennuksessa.

vatupassi,vasara,mittanauha,ruuviväänin ( akkuporakone )porantera 4

mm,katonasennuspuita ( esim 50x50  pituus 260 cm )  2 kpl,tikkaat
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5x90

kinnitää katon reunalauat ruuvi 3x35  2-3  per / lauta

fasten eaves boards with screww 3x35  2-3 pcs per/boards

kinnitää kattoelementit ruuvi 5x90   2 kpl/elem.

fasten roofelem.to walls with screw 5x90   2 pcs/elem.

5x90

kinnitää katoelem.keskenan ruuvi 5x90 per/liittos

esiporatuen reiat.

fasten roofelem.together with screws 5x90 per/liittos

through predrilled holes

kinnitää penkit ruuvi 4,5x80   6 kpl// perliittos

fasten benches with screw 4,5x80  6 pcc

kinnitää tukirima ruuvi 4,5x80 4-2 kpl per rima .

esiporatut reijat

fasten suportbatten with screws 4,5x80 4-2 pcs

through predrilled holes.

     katto,otsalauat,penkit

     roof,eavesboard,benches   nro 3

10

11

16a

Katon asennus

Kattoelementtien asennuksessa tarvitan apuna tukipuita

tukeman kattoelementin kärkea kun elementtia mostetan

seinan päälle.

        Nosta ensimäinen elementti seinan päälle,tue

kärkea tukipuulla ja asenna elem. niin,että

kattoelem.reunat leikkaavat seinaelem.kulmat ja on

suorassa seinelem. nähden.Nosta seurava

kattoelem.paikoilleen edellisen vieren ja tue toisella

tukipuulla kärkea.Tarkista ,että kattoelem.runkopuiden

päät ovat ulkopuolelta tasan ja ruuvaa elem.kuvan

mukaisesti

    Pida ensimmäinen tukipuu koko asennuksen ajan

paikoillaan ja ota toisella tukipuulla aina vastaan

seuraava kattoelem.Asenna viimeiseksi kattoelem.11

ja11a

11a



Katon kiinnittus alapuolelta ja
 tukielementit

Laitta lumikuorman varoiksi paikkallen
etulippan talvituki nro 21 ruuvi 5x90 
    kuva 4 ja kuva 5

Kattoelem.kiinnitus läpi kannatajanlankkuen
3 ruuvi 5x90 per elementti      kuva 2 ,kuva 3

kuva 1

kuva 2
kuva 3

kuva 4

kuva 5

Laavu asennusohje lisa

Etulippan poikkituki nro 20 kiinnitus ruuvi
5x90  2 kpl per liittos  kuva 1

ruuvi 5x90





 

 


