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LÄS IGENOM MONTERINGSANVISNINGEN NOGGRANT
INNAN DU BÖRJAR MONTERA BASTUN

ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÎ ÏÐÎ×ÈÒÀÉÒÅ ÝÒÈ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
ÏÎ ÑÁÎÐÊÅ ÄÎ ÍÀ×ÀËÀ ÐÀÁÎÒÛ

Det behövs två personer för att montera bastun. Du
behöver följande verktyg:
Skruvmejslar eller en batteridriven skruvdragare
PZ (POZIDRIV) bits nr 1 och 2 till skruvdragaren
Hammare
Måttband
Vattenpass
Sandpapper
En vass kniv
En stadig pall eller stege
En skruvnyckel (13 mm) eller skiftnyckel
Observera att trä är ett naturmaterial som kan svälla,
dra ihop sig eller bli skevt när det utsätts för fukt.
Därför kan vissa moment i monteringsarbetet kräva
en del kraft.

Ñáîðêó ñàóíû íåîáõîäèìî ïðîèçâîäèòü âäâîåì.
Ïîòðåáóþòñÿ ñëåäóþùèå èíñòðóìåíòû:
- îòâåðòêè èëè øóðóïîâåðò ñ ïèòàíèåì îò áàòàðåé
- íàêîíå÷íèêè PZ (POZIDRIV) 1 è 2 äëÿ 		
óêàçàííûõ âûøå èíñòðóìåíòîâ
- ìîëîòîê
- ðóëåòêà
- ñïèðòîâîé óðîâåíü
- íàæäà÷íàÿ áóìàãà
- îñòðûé íîæ
- óñòîé÷èâûé òàáóðåò èëè ëåñòíèöà
- êëþ÷ (13 ìì) èëè ðàçâîäíîé êëþ÷
Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî äåðåâî — ýòî íàòóðàëüíûé
ìàòåðèàë, êîòîðûé ìîæåò ðàçáóõàòü, äàâàòü óñàäêó èëè
êîðîáèòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò âëàæíîñòè. Ïîýòîìó ïðè
ñáîðêå íåêîòîðûõ äåòàëåé ñàóíû ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ
ïðèëîæèòü îïðåäåëåííóþ ñèëó.

Grunden

ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ

Till grund kan du använda en cementplatta eller
sammanpressat grus. Om du använder grus som
grund, ska du placera ut betongreglar, betongblock
eller lämpliga stenar i varje hörn och med 800-1000
mm avstånd under träbotten för att bära upp hela
konstruktionen. Varje bjälklagsbalk bör stödjas
underifrån.
Var noga med att grunden är helt plan innan du
lägger ut träbotten, så att väggarna kan stå helt
raka. Du bör lägga ut plast eller bitumenpapp mellan
bottenplattan av trä och betongen/stenarna. På så
vis förhindrar du att fukt tränger in i träet.
Golvbrädorna i bastun och på terrassen ligger med
10 mm mellanrum. När du lägger grunden ska du noga
se till att vatten kan rinna undan under golvbrädorna,
och att du kan rengöra utrymmet under golvet.

Innan du börjar montera

Monteringen underlättas om
du först placerar ut delarna
runt byggplatsen, så att
de är lätt åtkomliga under
monteringsarbetet. (Bild 1).
När du sorterar delarna, bör du
bocka av dem på listan. På så
vis ser du vad de olika delarna
ska användas till och kontrollerar
samtidigt att ingen del saknas.

Montering
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Lägg ut delarna till bottenplattan
med jämna avstånd. De två
yttersta delarna kommer att
hamna under sidoväggarna.
Kryssmått från hörn till hörn,
mät båda diagonalerna. Om
måtten är exakt lika långa så är
vinkeln 90º.
Börja med att sätta ihop timret
med dimensionen 45 x 67 mm (s.k. halvlångt timmer).
Ovanpå detta placerar du sedan de motstående
väggarnas timmer, med dimensionen 45 x 135 mm
(standardtimmer). (Bild 2).
Fäst den första timmerlängden vid bottenplattan i


Â êà÷åñòâå ôóíäàìåíòà ìîæíî èñïîëüçîâàòü ëèáî
áåòîííóþ ïëèòó, ëèáî ïîäóøêó èç óòðàìáîâàííîãî ãðàâèÿ.
Åñëè èñïîëüçóåòñÿ ãðàâèéíàÿ ïîäóøêà, òî íåîáõîäèìî
óñòàíîâèòü áåòîííûå áëîêè èëè ïîäõîäÿùèå êàìíè ïî
óãëàì è ÷åðåç êàæäûå 800-1000 ìì ïîä îïîðíûé âåíåö,
÷òîáû îáåñïå÷èòü óñòîé÷èâîñòü êîíñòðóêöèè. Ïîä êàæäûì
âûñòóïîì áàëêè ïîëà äîëæíà òàêæå èìåòüñÿ îïîðà.
Ïðè ñáîðêå îïîðíîãî (íèæíåãî) âåíöà íåîáõîäèìî
âûðîâíÿòü áðåâíà òàê, ÷òîáû âñå ñòåíû ñòàíîâèëèñü
âåðòèêàëüíî. Æåëàòåëüíî ïðîëîæèòü ïîëîñû èçîëèðóþùåãî
ìàòåðèàëà íà áèòóìíîé èëè ïëàñòèêîâîé îñíîâå ìåæäó
áðåâíàìè íèæíåãî âåíöà è áåòîíîì èëè êàìíÿìè, ÷òîáû
çàùèòèòü äðåâåñèíó îò âëàãè.
Â ïîëàõ ïîìåùåíèÿ ñàóíû è òåððàñû èìåþòñÿ çàçîðû 10
ìì. Ïðè çàêëàäêå ôóíäàìåíòà óáåäèòåñü, ÷òî âîäà âûõîäèò
èç ïîä ïîëà, è ÷òî ìåñòî ïîä ïîëîì äîñòóïíî äëÿ ÷èñòêè.

ÏÅÐÅÄ ÑÁÎÐÊÎÉ

Â öåëÿõ îáëåã÷åíèÿ ñáîðêè, ñëåäóåò
ðàçëîæèòü äåòàëè âîêðóã áóäóùåãî
ñòðîåíèÿ òàê, ÷òîáû èõ áûëî óäîáíî
áðàòü, è ÷òîáû âñå íåîáõîäèìûå
äåòàëè íàõîäèëèñü âáëèçè òîé ñòåíû,
ê êîòîðîé îíè áóäóò êðåïèòüñÿ.
(Ðèñóíîê 1).
Ïðè ñîðòèðîâêå äåòàëåé
ñëåäóåò îäíîâðåìåííî ñâåðÿòüñÿ ñ
îïèñàíèåì êîìïëåêòà ïîñòàâêè, ÷òîáû
îçíàêîìèòüñÿ ñ íàáîðîì äåòàëåé, à
òàêæå ïðîâåðèòü êîìïëåêòíîñòü.

ÑÁÎÐÊÀ

Ðàñïîëîæèòå äåòàëè îñíîâàíèÿ íà
ôóíäàìåíòå íà ðàâíîì ðàññòîÿíèè
äðóã îò äðóãà. Äâà êðàéíèõ áðåâíà áóäóò
ñëóæèòü îïîðîé áîêîâûì ñòåíàì.
Èçìåðåíèå êðåñò íàêðåñò ïî îáåèì
äèàãîíàëÿì èç óãëà â óãîë. Åñëè
îíè èìåþò îäèíàêîâóþ äëèíó, óãëû
ñîñòàâëÿþò 90o.
Íà÷èíàéòå ñáîðêó ñ áðåâåí ðàçìåðîì
45 õ 67 ìì («ïîëðàçìåðà»). Ïîâåðõ íèõ ïîìåùàþòñÿ ïåðâûå
áðåâíà ïðîòèâîïîëîæíûõ ñòåí, ðàçìåðîì 45 õ 135 ìì
(ñòàíäàðòíûå áðåâíà). (Ðèñóíîê 2).
Ïðèêðåïèòå ïåðâûé âåíåö ê áðåâíàì îñíîâàíèÿ ïî óãëàì
ñ ïîìîùüþ øóðóïîâ èëè ãâîçäåé. (Ðèñóíîê 2).
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hörnen med skruv eller spik. (Bild 2).
När du lägger ut timret bör du vara noga med att
det sluter tätt intill det undre timret. Slå ihop timret
med hjälp av slagträt (45 x 135 x 250 mm). SLÅ
INTE på timret med hammare, eftersom du då kan
skada timret eller dess not.
När du har lagt ut de första 4–5 lagren med timmer,
är det dags att montera dörrar och karmar. Skjut ned
karmen genom att banka på dess båda övre hörn,
så att den hamnar ordentligt på plats. På så vis
kan du försäkra dig om att karmen och dörren står
rakt och att dörren går lätt att öppna och stänga.
Fönstret monterar du på samma sätt som dörren,
efter det att du har lagt ut ytterligare 3-4 lager med
timmer. När du har fått väggarnas översta timmer
på plats, lyfter du upp gavelstyckena på plats. Efter
det lägger du taksparren på plats, liksom de övriga
takreglarna. Kontrollera återigen att allt timret ligger
ordentligt på plats.
Sätt fästreglarna på plats och skruva fast muttrarna
i båda ändarna. Dra åt muttrarna. Efter 3–4 dagar
kan du skruva åt muttrarna ytterligare, om så är
nödvändigt.
Obs! Muttrarna i väggen A-A måste skruvas åt
under terrassens golv. Om du inte når muttrarna,
kan du ta bort golvbrädan närmast väggen. Sätt fast
den så att den lätt kan tas bort vid behov.
Gängan i den övre delen av spännbulten ska slås
sönder så att bulten sitter ordentligt fast i slagmuttern.
Detta gör att bulten inte kommer att röra sig upp
längs timmerväggen när den dras åt senare. Dra
åt spännbulten med en vanlig mutter längst ner på
bulten.

Tak

Börja med att spika fast
brädorna mellan taksparren
och det översta väggtimret.
Börja med vid främre
väggen. Takbrädorna
placeras så att den rundade
släta sidan är vänd nedåt
mot bastuns inre. (Bild 3).
Medan du fortsätter att
placera ut takbrädorna bör
du med jämna mellanrum
kontrollera att de ligger
i 90 graders vinkel mot
sidoväggens linje.
Det underlättar om du
spikar fast en eller två
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Ñîáèðàÿ áðåâíà, ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû îíè ïëîòíî
ëîæèëèñü íà ïðåäûäóùèé âåíåö. Èñïîëüçóéòå
âñïîìîãàòåëüíûé îòðåçîê áðåâíà (45 õ 135 õ 250 ìì)
äëÿ ïëîòíîãî ïîäáèâàíèÿ áðåâåí ìîëîòêîì. Íå áåéòå
ìîëîòêîì ïðÿìî ïî áðåâíó, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü ïàçû
èëè áðåâíà.
Ñîáðàâ 4 – 5 âåíöîâ óñòàíîâèòå äâåðü (äâåðè) âìåñòå
ñ äâåðíîé êîðîáêîé. Ïîäáåéòå êîðîáêó ñâåðõó âíèç
ëåãêèìè óäàðàìè ïî âåðõíèì óãëàì, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â
òîì, ÷òî äâåðíàÿ êîðîáêà óñòàíîâëåíà ïðàâèëüíî. Òàê âû
ñìîæåòå óäîñòîâåðèòüñÿ, ÷òî êîðîáêà è äâåðü óñòàíîâëåíû
âåðòèêàëüíî, à äâåðü îòêðûâàåòñÿ è çàêðûâàåòñÿ íîðìàëüíî.
Îêíà óñòàíàâëèâàþòñÿ òåì æå ñïîñîáîì, ÷òî è äâåðü,
ïîñëå òîãî êàê áóäóò ñîáðàíû 3-4 âåíöà â ðàéîíå
îêíà. Ñîáðàâ âåðõíèå áðåâíà áîêîâûõ è òîðöåâûõ ñòåí,
ïîäíèìèòå è óñòàíîâèòå íà ìåñòî ôðîíòîíû. Ïîñëå ýòîãî
óñòàíàâëèâàþòñÿ êîíüêîâàÿ áàëêà è ñòðîïèëà. Çäåñü òàêæå
íåîáõîäèìî ñëåäèòü, ÷òîáû âñå áðåâíà óñòàíàâëèâàëèñü
â ïðàâèëüíîå ïîëîæåíèå.
Óñòàíîâèòå ñòÿæêè íà ìåñòà è íàâåðíèòå ãàéêè ïî
îáîèì êîíöàì ñòÿæåê. Çàòÿíèòå ãàéêè. ×åðåç 3 – 4 äíÿ,
ïðè íåîáõîäèìîñòè, ïîäòÿíèòå ãàéêè åùå ðàç.
Âíèìàíèå! Ãàéêè ñòåíû A-A äîëæíû çàòÿãèâàòüñÿ èç-ïîä
ïîëà òåððàñû. Åñëè äîñòóï ê ãàéêàì ïåðåêðûò, ñíèìèòå
äîñêó ïîëà òåððàñû (áëèæàéøóþ ê ñòåíå). Íå çàêðåïëÿéòå
ýòó äîñêó òàê, ÷òîáû åå íåëüçÿ áûëî ñíÿòü.
Ðåçüáà âåðõíåé ÷àñòè ñòÿæíîé ïëàíêè äîëæíà
áûòü îáëîìàíà, ÷òîáû ïëàíêà íàäåæíî ñòîÿëà â
ãàéêå, ÷åðåç êîòîðóþ îíà ïðîõîäèò. Òàêèì îáðàçîì
ïëàíêà íå áóäåò ïîäíèìàòü ïðîåì áðåâåí÷àòîé
ñòåíû ïðè ïîñëåäóþùåì çàòÿãèâàíèè. Äëÿ
çàòÿãèâàíèÿ ïëàíêè èñïîëüçóéòå îáû÷íóþ ãàéêó
âíèçó ñòÿæíîé ïëàíêè.
Till nästa rad
Ê ñëåäóþùåìó ðÿäó

ÊÐÛØÀ

Íà÷èíàéòå ñ ïðèáèâàíèÿ äîñîê
êðûøè ãâîçäÿìè ê êîíüêîâîé
áàëêå è âåðõíèì áðåâíàì ñòåí.
Íà÷èíàéòå ñ ôàñàäà. Äîñêè
êðûøè ñëåäóåò ðàñïîëàãàòü
îáðàáîòàííîé ãëàäêîé ñòîðîíîé
âíèç, â ñòîðîíó âíóòðåííåãî
ïðîñòðàíñòâà ñàóíû. (Ðèñóíîê
3).
Ïðîäîëæàÿ êðåïèòü
äîñêè êðûøè, íåîáõîäèìî
âûäåðæèâàòü óãîë 90 ãðàäóñîâ
îòíîñèòåëüíî ëèíèè áîêîâîé
ñòåíû.
×òîáû óïðîñòèòü çàäà÷ó,
ìîæíî âðåìåííî ïðèáèòü 1 – 2
äîñêè ñî ñòîðîíû çàäíåé ñòåíû.


SV
brädor löst vid den bakre väggen. Mellan dessa
brädor kan du sedan sätta fast en riktbräda i linje
med takfoten
Skjut inte ihop brädornas spont och not för hårt,
utan lämna lite rörelsemån för brädorna. Den sista
brädan får du såga så att den får rätt bredd.
När du är klar med den första
halvan av taket, fortsätter du
5
med den andra på samma
sätt.

RU
Òåïåðü ê ýòèì äîñêàì ìîæíî ïðèáèòü íàïðàâëÿþùóþ
äîñêó ïî ëèíèè êàðíèçà.
Íå ïîäãîíÿéòå øïóíòû è ïàçû äîñîê ñëèøêîì ïëîòíî,
îñòàâüòå íåáîëüøèå çàçîðû, ÷òîáû äîñêè «äûøàëè».
Ïîñëåäíþþ äîñêó íåîáõîäèìî îòïèëèòü ïî øèðèíå,
ïðèìåðèâ «ïî ìåñòó».
Çàêîí÷èâ îäíó ñòîðîíó êðûøè, ñîáåðèòå
âòîðóþ ñòîðîíó òåì æå ñïîñîáîì.

Golv

ÏÎË

Terrass

ÒÅÐÐÀÑÀ

(Bild 5). Lägg ut golvbrädorna.
Avståndet mellan brädorna
bör vara ca 10 mm i bastun
och på terrassen. Spika fast
brädorna. (Keitele: Sätt fast
golvlisterna).

(Ðèñóíîê 5). Ðàñïîëîæèòå ïîëîâûå äîñêè
ïî ìåñòàì. Çàçîð ìåæäó äîñêàìè â ñàóíå
è íà òåððàñå äîëæåí áûòü ïðèìåðíî 10
ìì. Ïðèáåéòå äîñêè ãâîçäÿìè. (Keitele:
Óñòàíîâèòå ïëèíòóñû).

Lägg bottenplattans brädor
på plats och placera räckets
timmer på dem. Fäst främre räcket vid bottenplattan
med vinkeljärn. När du har lagt ut allt timmer fäster
du terrassen vid bastun med vertikala reglar. Lägg
golvbrädorna på plats. Avståndet mellan brädorna
bör vara ca 10 mm. Spika fast brädorna. Spika fast
panelbrädorna vid räcket.

Ðàçëîæèòå äåðåâÿííûå äåòàëè îñíîâàíèÿ è
ïîìåñòèòå íà íèõ íèæíèå áàëêè ïîðó÷íåé.
Ïðèêðåïèòå ïåðåäíèå ïîðó÷íè ñ ìåòàëëè÷åñêèìè óãîëêàìè
ê áðåâíó îñíîâàíèÿ. Óñòàíîâèâ ïî ìåñòàì âñå áðåâíà,
ïðèêðåïèòå òåððàñó ê ñàóíå ñ ïîìîùüþ âåðòèêàëüíûõ
ñîåäèíèòåëüíûõ äîñîê. Ðàçëîæèòå ïîëîâûå äîñêè ïî
ìåñòàì. Çàçîð ìåæäó äîñêàìè äîëæåí ñîñòàâëÿòü ïðèìåðíî
10 ìì. Ïðèáåéòå äîñêè ãâîçäÿìè. Ïîìåñòèòå îáëèöîâî÷íûå
äîñêè íà ïîðó÷íè è ïðèáåéòå èõ ãâîçäÿìè.

Takbitumenpapp

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ËÈÑÒÛ ÍÀ ÁÈÒÓÌÍÎÉ
ÎÑÍÎÂÅ

Lägg ut takpappen. Börja vid takfoten. Spika fast
takpappen med specialspik med stora huvuden.
Takpappen är försedd med klisterremsor som förenklar
fastsättningen. Sätt först fast takpappen vid takfoten.
Gör färdig hela längden innan du börjar med nästa.
Följ instruktionerna som medföljer takpappen.

Óñòàíîâèòå êðîâåëüíûå ëèñòû. Íà÷èíàéòå óñòàíîâêó ñî
ñâåñà. Äëÿ êðåïëåíèÿ êðîâåëüíûõ ëèñòîâ èñïîëüçóéòå
ñïåöèàëüíûå ãâîçäè ñ áîëüøèìè øëÿïêàìè. Íà ëèñòàõ
èìååòñÿ êëåéêàÿ ïîëîñà, îáåñïå÷èâàþùàÿ íàäåæíîå
êðåïëåíèå. Ñíà÷àëà óñòàíîâèòå ðÿä ëèñòîâ ïî ñâåñó.
Âñåãäà ñíà÷àëà çàêàí÷èâàéòå âåñü ðÿä, ïðåæäå ÷åì
ïðèñòóïèòü ê íàñòèëó ñëåäóþùåãî ðÿäà. Ïðèäåðæèâàéòåñü
èíñòðóêöèé, ïðèëàãàåìûõ ê êðîâåëüíûì ëèñòàì.

Slutför monteringen

ÎÒÄÅËÊÀ

OBS!

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Sätt fast takfotsbrädorna på sidorna. Sätt även fast
takfotsbrädorna på fram- och baksida. Spika fast
vindskivorna ovanpå takpappen så att takpappen
hålls på plats.
I leveransen ingår extra timmer, brädor och annat,
så att du verkligen ska kunna montera en komplett
och funktionell bastu.



Óñòàíîâèòå áîêîâûå äîñêè êàðíèçîâ. Òàêæå óñòàíîâèòå
äîñêè êàðíèçîâ íà ôàñàä è çàäíþþ ñòîðîíó. Ïîâåðõ
êðîâåëüíûõ ëèñòîâ ïðèáåéòå ïðèæèìíûå äîñêè, ÷òîáû
îáåñïå÷èòü äîëãîâå÷íîñòü êðåïëåíèÿ ëèñòîâ.
Â êîìïëåêò ïîñòàâêè âõîäÿò äîïîëíèòåëüíûå áðåâíà, äîñêè
è äðóãèå ìàòåðèàëû, ÷òîáû ñ óâåðåííîñòüþ îáåñïå÷èòü
ïîñòðîéêó ïîëíîñòüþ ãîòîâîé ê èñïîëüçîâàíèþ ñàóíû.

KUIKKA
Grundplan med väggsymbol
Ïëàí ïîëà ñ îáîçíà÷åíèÿìè ñòåí

Golvbjälkar för hytt 2000 mm
Áàëêè ïåðåêðûòèÿ äëÿ êàáèíû 2000 ìì

Fästa ihop varje två bjälkar med
förlängningsbrädor
Èñïîëüçóéòå óäëèíèòåëüíûå ïëàíêè äëÿ
ñêðåïëåíèÿ êàæäîé ïàðû áàëîê

Golvbjälkar för terrass 1000 mm
Áàëêè ïåðåêðûòèÿ äëÿ òåððàñû 1000 ìì

Golvbjälkar
Öèëèíäð çàìêà è êëþ÷è

= Gängstag
Ïðóòêè ñ ðåçüáîé

Väggritningar
×åðòåæè ñòåí
Sidoväggar
Áîêîâûå ñòåíû
Terrass, vänstra sida
Òåððàñà, ëåâàÿ ñòîðîíà

Vänster
Ëåâîå

Terrass, högra sida
Òåððàñà, ïðàâàÿ ñòîðîíà

Höger
Ïðàâîå



Förvägg
Ïåðåäíÿÿ ñòåíà

Bakvägg
Çàäíÿÿ ñòåíà

Terrass
Òåððàñà



KUIKKA
med terrass / ñ òåððàñîé
Stycklista / Óïàêîâî÷íûé ëèñ
Material
ìàòåðèàëû

Storlek mm
Ðàçìåð, ìì

St.
Øò.

Specifikation
Äåòàëèçàöèÿ

45 x 145 x 2200

42

B2, C1, D1

45 x 75 x 2200

2

A1, B1

45 x 145 x 305

14

A2

45 x 145 x 1000

14

A3

45 x 145 x 2200

2

A4, B3

45 x 145 x 1640

2

A5, B4

45 x 145 x 820

2

A6, B5

Överväggstimmer / Âåðõíåå ñòåíîâîå áðåâíî

45 x 145 x 2400

2

C2, D2

Reservtimmer / Ïðîñòàâêè äåðåâÿííûå

45 x 145 x 300

4

Golvbrädor, 8 mm mellanrum / Äîñêè ïîëîâûå, çàçîð 8 ìì

18 x 95 x 1905

20

rundade / îêðóãëåííûå ãðàíè

Nockbalk / Êîíüêîâàÿ áàëêà

45 x 145 x 2400

1

C3

Bjälkar, hytt / Áàëêè, êîðïóñ

50 x 100 x 2000

4

impregnerade / ñ ïðîïèòêîé

Bjälkar, terrass / Áàëêè, òåððàñà

50 x 100 x 1000

4

impregnerade / ñ ïðîïèòêîé

Kopplingsstycken för bjälkar / Äåòàëè äëÿ ñîåäèíåíèÿ áàëîê

21 x 95 x 400

8

impregnerade / ñ ïðîïèòêîé

Taklister / Äîñêè êàðíèçíûå

18 x 95 x 2400

2

18 x 45 x 2400

2

18 x 95 x 1390

4

18 x 120 x 1390

4

18 x 95 x 1390

4

TIMMER: / Áðåâíà:
Väggtimmer
Áðåâíà ñòåíîâûå

Gavelstockar
Áðåâíà êîíå÷èûå

Fasadbrädor / Äîñêè áîðäþðíûå

1

Monteringsverktyg / Èíñòðóìåíò äëÿ ñáîðêè
TERRASS: / ÒÅÐÐÀÑÀ:
Terrasstimmer
Áðåâíà äëÿ òåððàñû

45 x 56 x 1000

1

H1

45 x 145 x 1000

8

H3, F1, G1

45 x 65 x 1000

1

H4

45 x 145 x 250

6

F3, G3, H5

45 x 145 x 305

10

F2, G2, H2, I2

45 x 56 x 305

1

I1

45 x 65 x 305

1

I3

38 x 70 x 843

2

38 x 70 x 635

2

38 x 70 x 350

1

38 x 70 x 88

2

Skarvbrädor
Ñîåäèíèòåëüíûå äîñêè

18 x 120 x 680

2

utvändigt / âíåøíèå

18 x 120 x 650

2

invändigt / âíóòðåííèå

Terrassgolvbrädor, 10 mm mellanrum
Äîñêè ïîëîâûå äëÿ òåððàñû, çàçîð 10 ìì

21 x 95 x 1905

10

impregnerade / ñ ïðîïèòêîé

Panel för terrasskant
Îáëèöîâî÷íûå äîñêè äëÿ áîðäþðà òåððàñû

21 x 95 x 2200

2

impregnerade / ñ ïðîïèòêîé

Fotlist / Ïëèíòóñ

12 x 30

8 löpmeter / 8 ïîãîííûõ ìåòðîâ

M8 / 2200

4

M8 / 750

2

Muttrar / Ãàéêè

M8

6

T-muttrar / Ãàéêè ñ áàðàøêîì

M8

6

Skyddslist för terrasstimmer
Íàùåëüíèêè äëÿ áðåâåí òåððàñû

FÄSTENHETER: / ÊÐÅÏÅÆ:
Gängstag / Ïðóòêè ñ ðåçüáîé

6

Brickor till gängstag / Øàéáû äëÿ ðåçüáîâûõ ïðóòêîâ
Spikar / Ãâîçäè
Pappnubb / Ãâîçäè êðîâåëüíûå

2,5 x 60

1,5 kg/êã
0,7 kg/êã



Skruvar / Øóðóïû

4,5 x 60

30

4,5 x 80

16

4,0 x 40

56

18 x 95 x 1290

56

TAKMATERIAL: / ÊÐÎÂÅËÜÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË:
Takbrädor / Äîñêè äëÿ êðûøè
Takshingel / Ãîíò êðîâåëüíûé

2,5 paket / óïàêîâêè

Kantlist / Ïîëîñà áîðäþðíàÿ

0,5 rullar / ðóëîíîâ

Nockdelar / Êîíüêîâûå ýëåìåíòû

15 st / øò.

Spiklist för innertak / Êðåïåæíàÿ ðåéêà äëÿ ïîòîëêà

42 x 42 x 1900

4

Takbrädor / Ïîòîëî÷íûå äîñêè

15 x 97 x 990

46

Delarlist för innertak
Ðàçäåëèòåëüíàÿ ðåéêà äëÿ ïîòîëêà

12 x 32 x 1905

1

890 x 1860

1

för mittskarv
äëÿ ñåðåäèííîãî øâà

TILLBEHÖR: / ïðèíàäëåæíîñòè ìíôóðíèòóðà:
Ytterdörr / Âõîäíàÿ äâåðü
Handtag till ytterdörr, låscylinder och nycklar
Ðó÷êà âõîäíîé äâåðè
Lave / Ïîëîê
Lavstöd / Îïîðà ïîëêà



1
510 x 1895

1

415 x 1895

1

28 x 95 x 485

2

28 x 95 x 950

2

Förvägg
Ïåðåäíÿÿ ñòåíà

Sidovägg, vänster
ëåâàÿ ñòåíà

Bakvägg
Çàäíÿÿ ñòåíà

Sidovägg, höger
ïðàâàÿ ñòåíà

handtag med träfinish
ðó÷êà ñ äåðåâÿííîé îòäåëêîé

KEITELE
GOLVBJÄLKAR
Öèëèíäð çàìêà è êëþ×è

50 x 100

50 x 100

50 x 100

50 x 100

50 x 100

50 x 100

50 x 100

FLOOR BEAMS

Fästa varje Use
två bjälkar
ihop med
extension
förlängningsbrädor
3000

boards to fix

Èñïîëüçóéòåeach
óäëèíèòåëüíûå
ïëàíêè äëÿ
two beams
ñêðåïëåíèÿ êàæäîé ïàðû áàëîê

together

3790

GRUNDPLAN
MED VÄGGSYMBOL
FLOOR
PLAN WITH
WALL SYMBOLS
Ïëàí ïîëà ñ îáîçíà×åíèßìè ñòåí
45

145

C

145

1832,5

1832,5

D

E

B

B

+820

2200

890x1860

720x520

A

3372

625x1860

1910

A
D

C

1000

2200

+420

I

H
655
800

145
4000

F

= Threaded rod / Gängstag /
= Gängstag
Ïðóòêè ñ ðåçüáîé

G

A

Gewindestangen / Ïðóòêè ñ ðåçüáîé

Vedeldad bastuugn eller elektriskt bastuaggregat
Ýëåêòðè÷åñêàÿ èëè äðîâÿíàÿ êàìåíêà



A-A
980

A2
A2
A3
A1
A3
A2

1677
2627
3440
4000

2300
800

A4

A9

A8

A7

A6
800

A5
A3

770

A4

2300

A3
A1

A2
1832,5
3710
145

4000

B-B
980

B7

B6

1677
2627
3440
4000

B5

B4
B3
B2

B2
B1
1832,5
3710
145

4000

H-H
H4
H3
H2 305
H3
H2 305
H1

800

I-I
250 H5

I5

250

250 H5

I5

250

145
655
800
4 000

10

800

I4
I3
305 I2
I3
305 I2
I1

KEITELE

med terrass / ñ òåððàñîé
Stycklista / Óïàêîâî÷íûé ëèñò
Material
ìàòåðèàëû

Storlek mm
Ðàçìåð, ìì

St.
Øò.

Specifikation
Äåòàëèçàöèÿ

45 x 145 x 4000

14

B2

45 x 75 x 4000

2

A1, B1 (delade grundbjälkar /
ðàñùåïëåííûå áðåâíà îñíîâàíèÿ)

45 x 145 x 2300

10

A2

45 x 145 x 770

4

A4

45 x 145 x 800

18

A3

45 x 145 x 2200

28

C1, D1, E4

45 x 145 x 1265

13

E2

45 x 145 x 305

13

E5

45 x 145 x 2540

2

C2, D2

TIMMER: / Áðåâíà:
Väggtimmer
Áðåâíà ñòåíîâûå

45 x 145 x 2870

2

C3, D3

Väggtimmer DÖRRURTAG / NEDRE
Áðåâíà ñòåíîâûå ÏÀÇ ÄËß ÄÂÅÐÈ / ÍÈÆÍÈÉ

45 x 145 x 2200

1

E1

Väggtimmer DÖRRURTAG / ÖVRE
Áðåâíà ñòåíîâûå ÏÀÇ ÄËß ÄÂÅÐÈ / ÂÅÐÕÍÈÉ

45 x 145 x 2200

1

E3

Gavelstockar
Áðåâíà êîíå÷èûå

45 x 145 x 4000

2

A5, B3

45 x 145 x 3440

2

A6, B4

45 x 145 x 2637

2

A7, B5

45 x 145 x 1677

2

A8, B6

45 x 145 x 980

2

A9, B7

45 x 145 x 3300

1

D4 HÖGER / ÏÐÀÂÎÅ

45 x 145 x 3300

1

C4 VÄNSTER / ËÅÂÎÅ

Takbrädor / Äîñêè äëÿ êðûøè

18 x 95 x 2215

78

Taklister / Äîñêè êàðíèçíûå

18 x 95 x 3300

2

Överväggstimmer / Âåðõíåå ñòåíîâîå áðåâíî

18 x 45 x 3300

2

Nockbalk / Êîíüêîâàÿ áàëêà

45 x 145 x 3300

1

C6

Nockbalk, halv / Êîíüêîâàÿ áàëêà, ïîëîâèííàÿ

45 x 85 x 3300

1

C7

Takbjälkar / Áàëêè êðûøè

45 x 145 x 3300

1

D5 HÖGER / ÏÐÀÂÛÅ

45 x 145 x 3300

1

C5 VÄNSTER / ËÅÂÛÅ

Överliggare till gavelstockar
Âåðõíèå äåòàëè äëÿ êîíå÷èûõ áðåâåí

45 x 145 x 100

4

Monteras på / Ïðèêðåïëåíû ê A9/B7

Reservtimmer / Ïðîñòàâêè äåðåâÿííûå

45 x 145 x 300

4

Golvbrädor, 8 mm mellanrum / Äîñêè ïîëîâûå, çàçîð 8 ìì

18 x 95 x 1828

23

rundade för sauna / îêðóãëåííûå ãðàíè, äëÿ ñàóíû

Golvbrädor / Äîñêè ïîëîâûå

18 x 95 x 1828

23

Slätspontade för omklädningsrum
Ñòðîãàíàÿ øïóíòîâàííàÿ äîñêà äëÿ ïðåäáàííèêà

Bjälkar, sauna / Áàëêè, ñàóíà

50 x 100 x 2000

8

impregnerade / ñ ïðîïèòêîé

Bjälkar, terrass / Áàëêè, òåððàñà

50 x 100 x 1000

8

impregnerade / ñ ïðîïèòêîé

Kopplingsstycken för bjälkar / Äåòàëè äëÿ ñîåäèíåíèÿ áàëîê

21 x 95 x 400

14

impregnerade / ñ ïðîïèòêîé

Vattbräda / Äîñêè îáøèâî÷íûå

18 x 95 x 2315

4

Fasadbrädor / Äîñêè áîðäþðíûå

18 x 120 x 2315

4

18 x 95 x 2315

4

14 x 40 x 600

1

Tätningslist / Îïîðà ïîëêà
Monteringsverktyg (vridverktyg)
Èíñòðóìåíò äëÿ ñáîðêè (êðóòèëêà)

1

TERRASS: / ÒÅÐÐÀÑÀ:
Terresstimmer
Áðåâíà äëÿ òåððàñû

45 x 56 x 800

2

H1, I1

45 x 145 x 800

8

H3, G1

45 x 65 x 800

2

H4, I4

45 x 145 x 250

8

F3, G3, H5, I5

45 x 145 x 305

8

F2, G2, H2, I2

45 x 56 x 1000

6

F1, G1

11

Skyddslist för terrasstimmer
Íàùåëüíèêè äëÿ áðåâåí òåððàñû

38 x 70 x 843

4

38 x 70 x 635

2

38 x 70 x 88

2

Innertakslist / Ðåéêè äëÿ ïîòîëêà

28 x 28 x 8,6 Rm

Skarvbrädor
Ñîåäèíèòåëüíûå äîñêè

18 x 120 x 680

2

utvändigt / âíåøíèå

18 x 120 x 650

2

invändigt / âíóòðåííèå

Terrassgolvbrädor, 10 mm mellanrum
Äîñêè ïîëîâûå äëÿ òåððàñû, çàçîð 10 ìì

21 x 95 x 3705

10

impregnerade / ñ ïðîïèòêîé

Panel för terrasskant
Îáëèöîâî÷íûå äîñêè äëÿ áîðäþðà òåððàñû

21 x 95 x 3800

2

impregnerade / ñ ïðîïèòêîé

Fotlist / Ïëèíòóñ

12 x 30

16 Rm

M8 / 2200

4

M8 / 750

2

Muttrar / Ãàéêè

M8

6

T-muttrar / Ãàéêè ñ áàðàøêîì

M8

6

Innertakslister för sauna / Ðåéêè äëÿ ïîòîëêà ñàóíû

FÄSTENHETER: / ÊÐÅÏÅÆ:
Gängstag / Ïðóòêè ñ ðåçüáîé

6

Brickor till gängstag / Øàéáû äëÿ ðåçüáîâûõ ïðóòêîâ
Spikar / Ãâîçäè

2,5 x 60

Pappnubb / Ãâîçäè êðîâåëüíûå
Skruvar / Øóðóïû

Terrasskruv / Øóðóï äëÿ íàñòèëà

2 kg/êã
1 kg/êã

4,5 x 60

30

4,5 x 80

16

4,0 x 40

56

6 x 60

10

ROOF MATERIAL: / DACHMATERIAL: / TAKMATERIAL: / ÊÐÎÂÅËÜÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË: / MATÉRIAUX DU TOIT :
Roofing shingle / Dachschindeln
Takshingel / Ãîíò êðîâåëüíûé
Bardeaux de toiture

5 packs / Packen
5 paket / óïàêîâêè
5 ensembles

Edge strip / Randstreifen
Kantlist / Ïîëîñà áîðäþðíàÿ
Bande de rive

1 roll / Rolle
1 rulle / ðóëîí
1 rouleau

Ridge pieces / Firstteile
Nockdelar / Êîíüêîâûå ýëåìåíòû
Pièces de faîtage

18 pcs / Stück
18 st / øò.
18 pièces

Nailing strip for ceiling / Nagelstreifen für Decke
Spiklist för innertak / Êðåïåæíàÿ ðåéêà äëÿ ïîòîëêà
Fond de clouage pour plafond

42 x 42 x 1900

2

Ceiling panel / Deckenpaneel
Innertakspanel / Ïîòîëî÷íàÿ ïàíåëü
Panneau de plafond

15 x 97 x 1925

23

TILLBEHÖR: / ïðèíàäëåæíîñòè ìíôóðíèòóðà:
Ytterdörr / Âõîäíàÿ äâåðü

890 x 1860

Handtag till ytterdörr, låscylinder och nycklar
Ðó÷êà âõîäíîé äâåðè
Saunadörr / Äâåðü ñàóíû

1
1

625 x 1860

1
1

Handtag till saunadörr / Ðó÷êà äâåðè ñàóíû
510 x 1817

1

415 x 1817

1

Lavstöd / Îïîðà ïîëêà

42 x 95 x 485

4

Fönster / Îêíî

720 x 520

1

Lave / Ïîëîê

Fönsterhake / Øïèíãàëåò äëÿ îêíà
Fönsterhandtag / Ðó÷êà äëÿ îêíà

12

1

13

Harvia Oy
PL 12
40951 Muurame
Finland
www.harvia.fi

Rullås/Ðîëèêîâàÿ çàù¸ëêà

14

