REDSKABSHUS
Best.nr. HN8922

Brugervejledning og
samleinstruktioner
Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm.

OBS: Man skal være mindst to til at samle skuret og man må påregne en arbejdstid hertil på 2-3 timer.
Saml-selv redskabshus med god højde
Nemt at samle
Forstærkede vægge
God, bred dobbeltdør

INDEN DU BEGYNDER
•

Det er vigtigt, at du tjekker gældende regler og love ift at opføre et
redskabshus som dette på den pågældende grund. Sørg for at have de
nødvendige tilladelser hertil i orden.

•

Læs denne manual grundigt. Her er masser af information og gode råd, som vil
gør samlearbejdet og ibrugtagningen af redskabshuset nemmere.

•

Brugervejledningen indeholder vigtige samleinstruktioner. Gennemgå disse
grundigt, inden du påbegynder samlearbejdet. Følg desuden instruktionerne
omhyggeligt trin for trin.

•

Tjek deloversigten grundigt og kontrollér at alle de nævnte dele medfølger,
inden du påbegynder samlearbejdet. Nogle af delene vil der være et overskud
af. Dette er med vilje – for at du kan have reserver liggende til evt senere brug.

TIPS TIL PLANLÆGNING AF SAMLEARBEJDET
•

Vælg en dag med tørt og roligt vejr til at samle redskabshuset.

•

Det anbefales at underlaget ved samlearbejdet er tørt, plant og stabilt.

•

Det anbefales at være to eller flere personer til at hjælpes ad med at samle
redskabshuset.

•

Overvej, hvilket fundament du vil bruge (vi anbefaler best.nr. HN9002), hvor
og hvordan redskabshuset skal installeres så det står sikkert fast og hvilket
værktøj, du mangler for at fuldføre opgaven.

VEDLIGEHOLDELSE
•

Det anbefales at vedligeholde skurets udvendige overflader omhyggeligt.
Rengør dem og overfladebehandl dem jævnligt. Udjævn skrammer og ridser så
snart – og hvis – de opstår med en passende type maling eller tætner.

•

Hold taget rent og fri for fx blade eller sne. Dette primært for at undgå unødig
belastning af tagkonstruktionen, da dette kan medføre permanente skader på
redskabshuset.

•

Sørg for at holde mederne/skinnerne til redskabshusets døre fri for snavs og
skidt. Kommer der til at sidde for meget skidt fast, kan dørene ikke fungere
optimalt. Vedligehold dørene jævnligt med fx silikonespray. Hold dørene til
redskabshuset mest muligt lukket, så du undgår skader fra vind og vejr på dem.

•

Vær omhyggelig med at få brugt de medfølgende spændeskiver for at beskytte
metallet/stålet. Tjek jævnligt skruer, bolte, osv – og efterspænd dem om
nødvendigt.

OBS. Der forekommer numre på de enkelte dele. Disse vil lette samlearbejdet. De kan efterfølgende
vaskes af med vand og sæbe, evt husholdningssprit hvis nogle af dem skulle være mere genstridige
end forventet.
OBS. Silikoneforsejler kan brugt til at tætne huset ved utætheder.
Advarsel! Opbevar ikke kemikalier, fx til swimmingpools, i redskabshuset.

OVERSIGT OVER MEDFØLGENDE DELE

Del

Nr.

Antal

Del

Nr.

Antal

Del

Nr.

Antal

Saml bundrammen ved brug af stykkerne (1) til (4L). Dette gøres
med skruerne (F1). Placér så bundstykket til indgangspartiet (5)
ovenpå selve bundrammen – stykkerne (3L) og (3R). Fiksér (5) med
(F1)-skruer. Fremgangsmåden er illustreret herunder. Vær OBS på
at bundrammen danner en nøjagtig firkant, når samlearbejdet er
færdigt.

Bemærk: Pas på skarpe kanter!

Del

Nr.

Antal

Placér sidestykkerne (P6) og (P2) på bundrammen som illustreret
her nedenfor. Sørg for at hullerne på sidestykkerne passer sammen
med hullerne på bundrammen. Fiksér med (F1)-skruer inkl.
spændeskiver fra ydersiden af redskabshuset.

Del

Nr.

Antal

Placér de 2 x 2 (G2) som illustreret nedenfor på glideskinnerne (7)
og (8). Se endvidere forstørrelserne på illustrationen. Isæt det øvre
dørpanel (6) mellem redskabshuset frontvægstykker (P6) og (P2).
Placér så glideskinnerne (7) og (8) øverst på frontvægstykkerne –
fra indersiden. Vær opmærksom på at hullerne på glideskinnerne
passer sammen med hullerne på vægstykkerne. Fiksér med (F1)skruer inkl. spændeskiver.

Bemærk: Vær opmærksom på,
at (G2) er placeret indvendigt
på skinnerne.

Del

Nr.

Antal

Placér stykkerne til den øvre ramme (9), (10L), (11) og (10R)
ovenpå sidestykkerne som illustreret nedenfor. Sørg for at hullerne
på de fire rammestykker passer sammen med hullerne på
vægstykkerne. Fiksér med (F1)-skruer. Placér så vægstykkerne (P1),
(P3) og (P4) mellem bundrammen og den øvre ramme. Fiksér med
(F1)-skruer inkl. spændeskiver.

Bemærk: Vær omhyggelig omkring de steder hvor
vægstykkerne overlapper.

Del

Nr. Antal

Placér (25L) og (25R) oven på bundrammestykkerne (3L) og (3R).
Montér så på vægstykkerne. Fiksér med (F1)-skruer.

Del

Nr. Antal

Placér to stk gavlpaneler (12R) og (21R) oven på glideskinnen (6) og
den øvre ramme (9).Sørg for at hullerne på de respektive
samlestykker passer sammen og skru dem sammen med (F1)-skruer
fra indersiden. Gentag proceduren for gavlpanelerne(12L) og (21L). Skru nu de
fire gavlpaneler sammen ved brug af de dertil indrettede samlestykker (B1).
Brug bolte (F2) inkl. møtrikker til formålet. Se illustration her nedenfor.
Tilføj nu tagstøtterne til gavlpanelerne (21L) og (21R). Sørg for at hullerne
passer sammen og fiksér med (F1)-skruer.

Del

Nr. Antal

Placér tagpladerne (P4L), (P4R) og (P5) oven på gavlpanelerne og
tagstøtterne. Sørg for at hullerne passer sammen og brug (F1)skruer inkl. spændeskiver til at fastgøre tagpladerne til gavlpaneler
og tagstøtter.

Bemærk: Sørg for at
tagpladerne overlapper
på samme måde som
illusteret her nedenfor.

Del

Nr.

Antal

Sæt tagskinnerne (15) og (17) på tagpladerne. Skru dem fast med
(F1)-skruer inkl. spændeskiver. Placér herefter fire stk
hjørnestykker (GC) – én på hver af tagets hjørner og skru også disse
fast med (F1)-skruer inkl. spændeskiver.

Del

Nr.

Antal

Sæt dørene (D1) og (D2) på dørpanelerne (20) og sæt skinner (27)
på dørene. Sæt så glidestykker (GD) på dørpanelerne (20) som
illustreret nedenfor. Fiksér disse med (F2)-bolte inkl møtrikker.

Del

Nr. Antal

Sæt dørene (D1) og (D2) på dørpanelerne (20) og sæt skinner (27)
på dørene. Sæt så glidestykker (GD) på dørpanelerne (20) som
illustreret nedenfor. Fiksér disse med (F2)-bolte inkl møtrikker.

Del

Nr. Antal

Tilpas dørsamlingen på bundrammestykket (3L). Sørg for, at
glidestykket (GD) er placeret indeni bundrammestykket (3L). Tilpas
herefter toppen af dørpanelet til den øvre glideskinne med (F3)skruer. Se illustration her nedenfor.

Del

Nr.

Antal
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