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Asennusohjeet

SATULAKATTO ILMAN RÄYSTÄITÄ

TÄRKEÄÄ!   
Lue koko asennusohje  
ennen asennuksen aloittamista!  
Jos ohjeita ei noudateta,  
tuote ei välttämättä toimi  
optimaalisesti, eikä takuu  
ole voimassa.

Willab Garden AB pidättää oikeuden tehdä muutoksia materiaaliin, rakenteeseen ja 
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Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asentamisen. 

1. Asenna tolpat
Kiinnitä tolpat perustuksiin. Sen voi tehdä eri tavoin perustuksen tyypistä riippuen. Tolppien suoje-
lemiseksi kosteudelta niiden alle tulee laittaa kosteuseriste. Aloita taloa vasten olevista takatolpista 
(16) (kiinnitetään sopivalla tavalla talon seinään).
Asenna sen jälkeen etutolpat (15) ja harjatolppa (14).
Ruuvit perustukseen ja julkisivuun kiinnittämistä varten eivät sisälly toimitukseen.

2. Asenna kantavat palkit
Asenna mukana oleva palkkikenkä talon seinään harjapalkin tueksi. Ruuvit talon seinään kiinnit-
tämistä varten eivät sisälly toimitukseen. Kiinnitä sivupalkit (2) ja harjapalkki (1) tolppiin 6,0x100 
mm ruuveilla. 
Ruuvaa ja liimaa rimat (10) harjapalkin alareunaan (katso kuva alla).
Käytä 5,0x80 mm ruuveja.

3. Asenna etupalkki
Kiinnitä etupalkki (5) sivupalkkeihin ja harjapalkkiin. Ne ruuvataan edestä tolppiin 6,0x100 mm 
ruuveilla.

Ristimittaa! Molempien diagonaalien, 1 ja 2, on oltava yhtä pitkät. Katso malliesimerkki 

• Tarkista, että lähetys on täydellinen ja että mitään ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana.
• Maalaa kaikki osat, erityisesti sellaiset paikat, joihin et pääse käsiksi asennuksen jälkeen.
• Ota aina yhteyttä ammattilaiseen ennen asennusta, jotta varmistetaan optimaalinen tiivistys  
   perustuksia ja julkisivua vasten.
• Tarkasta perustuksen mitat, jotta ne täsmäävät piirustuksesi kanssa.
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4. Asenna päätykiilat
Asenna päätykiilat (6) etupalkin yläpuolelle. Päätykiilassa on yläpäässä lovi harjapalkkia varten. 
Käytä 6,0x100 mm ruuveja. Ruuvaa päätykiila yläpuolelta etupalkkiin sekä vinosti harjapalkkiin.

6. Asenna otsalaudat
Ruuvaa otsalaudat (8) sivupalkkien ulkopuolelle 5,0x80 mm ruuveilla. Viistetyn puolen pitää olla 
ylöspäin ja samalla korkeudella kuin sivupalkki, jotta se on linjassa kattopalkkien kanssa.

7. Asenna kolmiokiilat
Jos olet valinnut mittojen mukaan tehdyt lasielementit, kolmiokiilat (7) ruuvataan päätykiilaan ja 
etupalkkiin 5,0x80 mm ruuveilla.

5. Asenna kattopalkit
Liimaa ja ruuvaa 36x115 mm rimat (9) sivupalkkien alareunaan ja 45x45 mm rimat (11) etupalk-
kiin. Liima ei sisälly toimitukseen. Katso alla vasemmalla. Aloita asentamalla sisemmät kattopalkit 
(4) sivupalkkeihin ja harjapalkkiin. Kiinnitä ne myös julkisivuun sopivalla tavalla. Jatka sitten 
jäljellä olevilla kattopalkeilla piirustuksesi c/c-mittojen mukaan. Kiinnitä 6,0x100 mm ruuveilla. 
Kiinnitä kattopalkki harjapalkin rimoihin ja sivupalkkien rimoihin.
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8. Asenna etukattopalkki
Kiinnitä etukattopalkki (5) päätyyn suoraan päätykiiloja vasten. Sen tulee olla samassa tasossa kiilo-
jen ja muiden kattopalkkien kanssa.


