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Börja med att lägga ut buren på marken.

Du ser då snabbare var dom olika delarna hör hemma och montaget 

kommer att bli rätt vid första försöket.

Montera sedan hela trappan enligt trappmonteringsbeskrivningen. 

Stolparna med påmonterade konsoler är numrerade med lägsta  

nummer som första stolpe.

Dra inte åt några konsolskruvar helt, utan använd justeringsmöjligheten 

som dom slitsade hålen ger dig att justera in gallerdurksektionen lite 

senare. 

 

Börja med att montera dörren i dörramen.

Sätt sedan upp dörr/bur mot centrumrörets förborrade hål och fixera 

med M12 bultarna. Fixera fästörat på dörramen mot nedersta

stegets yttersida med M8 bult. Koppla räckets handledare med  

skarvdetaljen mot burramen.

Kontrollera att räcken står i lod och att alla bultar på trappan är åtdrag-

na innan du fixerar handledskopplingsdetaljen mot ramen med den  

självborrande/gängande skruven.

Montera och justera nu in vredet.

Nu är det dags för gallerdurkssektionerna. Börja med att montera  

sektionen märkt nr 1. Montera ihop gallerdurkssektionen med  

dörrramen, använd 4 st gallerdurksklammer.

Fäst sektionen till konsolerna på första räckesstolpen.

Loda in dörrsektionen, montera och justera efterföljande gallerdurksek-

tioner så dom alltid står i lod. Sektionerna skall inte gå ihop utan  

avståndet skall vara symmetriskt utifrån centrum av varje trappstolpe.

 

Höjdmåttet är standard och samma på alla burar (För steghöjd 190 

mm). Montera så det blir en tillnärmelsesvis jämn stigning efter  

stegyttersidan. Fixera sektionerna med gallerdurkklammer.

VERKTYG

Fast nyckel nr 10, 13 och 16

Insexnyckel 5

Vattenpass 

Sandpapper
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Använd gallerdurksklammer på yttersidan av gallerdurksektionen.

Sektionen skall justeras så det blir en lika stor öppning mellan varje 

sektion. 

Fyra gallerdurksklammer behövs till varje sektion.

Dom sista sektionerna, högst upp på buren får endast en konsol och 

två bultar/gallerdurksklammer som håller ihop den.

När alla sektionerna är monterade skall topp- och bottenbandet  

monteras på yttersidan av buren.

Använd gallerdurksklammerna och montera ”måsvingarna” som nu skall 

sitta på insidan av gallerdurksektionen.

Allt skall nu se rakt och snyggt ut och montaget är klart.
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