
Dörr - Freja Växthus

Lägg ut sidorna på dörren mot något rakt 
tex ett vattenpass.

Skruva ihop med spikblecken. 3 skruvar på 
varje sida.

Kontrollera så hörnen blir vinkelräta med 
ett Vinkeljärn.

Skruva fast spikblecken i hörnen med tre 
skruvar i varje.

På vår hemsida finns en film som går 
igenom hur man bygger dörren. 
http://www.tunnelvaxthus.se/
Klicka på “byggmanual”

D21 34x70 - 75cm

D4 34x70 - 101,5cm

D21 34x70 - 75cm



Fäst varje täckbräda med 3-4 skruvar. Skruva 
sedan extra skruvar på varje täckbräda där de 
går över en skarv i dörrstommen.

D6 15x70 - 77cm

D6 15x70 - 77cm

D5 15x70 - 105cm Sågad till 89cm

D5 15x70 - 105cm Sågad till 89cm

Häfta fast dörrplasten på mitten av dörren.
Skruva fast handtaget. - Handtaget förhindrar att dörrens 
sidor buktar inåt när ni sträcker plasten.

Sträck dörrplasten noga åt alla håll så att den blir ordent-
ligt sträckt. Lämna ev plastöverskott kvar på alla kanter 
så att ni kan eftersträcka senare.

Skruva sedan fast täckbrädorna enligt anvisningar på 
nästa sida. Sträck dörrplasten extra i samband med att 
ni skruvar fast täckbrädorna. Dörrplasten ska vara spänd 
som ett trumskinn.



D22 34x70 - 132cm

D20 34 x 70 - 86cm

D5 15 x 70 - 105cm

Skarva ihop karmsidorna med spikbleck. Lägg dem mot något som är rakt. Skruva på den 
nedre mellanliggaren. Invändig bredd 90,5cm Spikblecken ska vara på växthusets utsida

Gräv ett hål för dörrkarmen och sätt i hela karmen. Karmen monteras på utsidan av D2 
120cm som redan är monterad på bågen. 
För att förenkla uppresning av sargen kan ni skruva ihop karmbenen upptill med en tillfälle 
regel. Väg in karmen så att den står i lod på alla led och sitter på mitten av tunneln. 
Såga av karmbenen om de är för långa 

Obs på insidan av D2

Sett från
växthusets insida



Förlj anvisningarna i manualen om gavelplast - med skillnaden att gavelplasten monteras på kar-
mens insida. Med upprullningsbar ingång monteras gavelplasten på utsidan av karmbenen, men 
eftersom karmen monteras på utsidan av D2 mellanstagen på dörren blir det bättre att klämma 
plasten på insidan när ni har dörr av trä.

D6 15x70 - 77cm

D5 15x70 - 105cm

D5 15x70 - 105cm

Växthusets insida



Montera dörren i ramen. Gångjärnen kan ni skruva på höger eller vänster sida beroende 
på vilket håll ni vill öppna dörren.



Om du köpt dörren löst som tillbehör för annat växthus så ingår 2st dörrfästen
Skruva fast dem med de medföljande självborrande skruven på lämplig plats i din ram
Skruva sedan karmbenen i dörrfästet.


