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Carport tegninger



Forord

Tak, 

fordi du har besluttet dig for et af vores produkter. 

Læs monteringsvejledningen grundigt igennem, og følg derefter 
vejledningen punkt for punkt. 

Kontrollér, at du har modtaget alle de dele, der fremgår af styklisten. 

Hvis der opstår problemer med det leverede produkt, eller hvis du har 
problemer med at samle det, skal du henvende dig i den forretning, 
hvor du købte carporten. 

Materialet er træ 

Træ er et naturprodukt og er underlagt naturens forhold. 
Farvenuancer, deformering og synlige revner er et resultat af træets 
påvirkning fra ydre omgivelser som solindstråling, tørhed og fugtighed. 
Disse forhold påvirker ikke funktionen eller sikkerheden, hvis der blot 
er tale om små indvirkninger. Du skal derfor sikre, at produktet før 
montering ikke udsættes for kraftig solindstråling eller stor 
(koncentreret) fugtighed. 



Garanti
Følg producentens anvisninger, som er beskrevet i denne vejledning, 
nøje.  

Skader, der skyldes 
- forkert samling 
- forkert pleje og bemaling 
- stormskader 
- force majeure eller ekstern påvirkning 

kan ikke danne grundlag for krav iht. garantien. 

Vi vil altid være lydhør og forsøge at hjælpe dig videre.  
Vi forbeholder os retten til at tage et defekt produkt retur og erstatte 
det med et intakt produkt, hvis der opstår et berettiget krav herpå. 
Der ydes som hovedregel ikke økonomisk erstatning. 

SAMLING
Nødvendigt værktøj 
Til samlingen skal du bruge følgende: 

- en hammer 
- skruetrækker eller akku-skruemaskine med "krydskærv" og 

"ligekærv"
- bor i str. M8 til forboring af låseskruer 
- en blyant 
- en tommestok eller et målebånd 
- en finsav (træ) 
- et vaterpas og en vinkelmåler 
- en stige 
- handsker

Det er en god ide, at produktet samles af to personer.



Stykliste Carbox 1 
Pos. Betegnelse Varenummer Mål Antal
1 Stolpe 61111298 9x9x21

0cm
6

2  Rem 61111303 4x12x2
48cm 

4

3 Spær  51111174 4x10x3
00cm 

7

4 Sternbræt 61111120 2x13,5x
250cm

4

5 Skråstivere 61111306 4x10x4
0cm

8

6  Sternbræt 61111125 2x13,5x
300cm

1

Befæstigelsesmateriale findes i tilbehørspakken til Carbox 1 (vare-nr. 
90090010) og skal købes i samme butik. 



Fundament

For at opnå en sikker og fast samling skal fundamentet være stabilt. 
Det er en god ide at anbringe carportens stolper på et 
enkeltfundament (se oversigten). 
I disse stålbetonfundamenter indstøbes gængse H-ankre, som de 
enkelte stolper kan spændes fast på med tilhørende bolte. 
Materialerne til fundamentet (beton, armeringsjern, H-ankre og bolte) 
medfølger ikke. 

Sørg i den forbindelse for, at afstande, højder og vinkler er præcise!



Montering

Fremstil som det første grundmålene til enkeltfundamenterne. 
Du kan se de nøjagtige mål og forankringen på tegningen. 

Start med at lægge de tre stolper på den ene side og derefter to 
remme på et jævnt underlag. 
Skru derefter remmene fast til stolperne. 
Læg i den forbindelse de dele, der skal forbindes, vinkelret mod 
hinanden, sådan som de skal være forbundet, og forbor derefter 
skruehullerne. 
Sørg ved midterstolpen for, at bærebjælkens stød ligger midt i 
udsparingen på stolpen. 

Kontrollér endnu engang, at vinklerne er korrekte, når du 
har skruet delene sammen!



Anbring nu de klargjorte rammesider i de klargjorte H-ankre på 
enkeltfundamenterne. 
Brug derefter vaterpasset til at rette stolperne op enkeltvis, og skru 
stolpefødderne fast med H-ankre 

Rejs aldrig rammerne op i kraftigt blæsevejr, da det så ikke er 
muligt at anbringe dem lige.



Du kan nu fastgøre spærene. 
Tag i den forbindelse fat i midten af stødfugen på remmen, og læg 
derefter spærene i samme afstand fra forsiden og bagud. 
Fastgørelsen foretages med overspærsankre (BMF 170 eller lign.) 
med 4 nagler hver (4x40).

Du kan finde den præcise afstand for spærene ved at lave en statisk 
beregning ud fra belastningen.



Nu skal du skrue taget på. I den forbindelse skal du følge de 
anvisninger, som producenten af taget har givet mht. antal 
befæstigelsespunkter, så taget ikke letter i kraftigt blæsevejr. 

Derefter skal du fastgøre sternbrædderne. Til sidst skal du anbringe 
skråstiverne mellem stolperne og remmene. Sav i den forbindelse de 
medfølgende brædder til, at de kan skrues på i en vinkel på 45°. Brug 
i den forbindelse ekstra lange Spax-skruer, og sørg for at forbore 
hullerne i skråstiverne.

WWW.SPARET-ER-TJENT.DK


