
  

 
monteringsanvisning 

Grillhus ”selma” 
9,2 m² 
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Verktyg som behövs vid monteringen: 
 
 Handsåg 
 Skruvdragare 
 Kniv eller takpappskärare 
 Borr 
 Skiftnyckel 
 

Tillval, isolerat eller bärande golv: 
 
Har ni valt ett isolerat eller bärande golv, monteras golvet först 
och sedan monteras väggarna på golvet. 

Skruvarna: 
 
 5*70 T25 (3 paket) skruvarna används för att skruva ihop alla trä-

element, lister, bänkar och dörr.  
 
 5*25 används endast till bänkarnas alla nio gångjärn. 
 
 Den minsta skruven används till att skruva fast borden i bordshål-

larna runt grillen. 
 
 De svarta eller galvaniserade självborrande skruvarna använd till 

att skruva grill och skorsten. 
 

Stöter Ni på något under montering så är Ni välkomna att ringa eller 
mejla oss så hjälper vi till. 
 
Eller har Ni synpunkter på monteringsanvisningen, vad som var bra vad 
som var mindre bra. Var det något som vart svårt att förstå, lätt att 
förstå. Hör gärna av Er till oss. 
 
 
E-mail: info@arcticwood.se 
 
Telefon: 0922-210 60 
 
Kontoret har öppet mellan 08.00-16.00 Måndag till Fredag. 
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Nr Detaljbeskrivning 
(dimension, mm) 

Antal Detalj bild 

1 Vägg med fönster 
(1795*1240) 

5  

2 Vägg 
(1795*1240) 

0  

3 Vägg med dörröppning 
(1795*1240) 

1  

4 Ytterhörn 
(160*1230) 

6  

5 Översyll 
(45*195*1970) 

5  

6 Kort översyll 
(45*195) 

2  

7 Hörnkloss 
(45*95) 

6  

8 Tak med shingel 5  

9 Tak dörröppning 
med shingel 

1  

produkt översikt 
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Nr Detaljbeskrivning 
(dimension, mm) 

Antal Detalj bild 

10 Dörr med karm 1  

11 Dörr sida 2  

12 Farstutak shingel, 
höger 

1  

13 Farstutak shingel, 
vänster 

1  

14 Farstutakets neder-
del 

1  

15 Farstutakets front 1  

16 Triangel 1  

17 Farstutakets  
stödbräda 

3  

18 Formbrädor till  
farstutak 

2  
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Nr Detaljbeskrivning 
(dimension, mm) 

Antal Detalj bild 

19 Shingel rullar 2  

20 Taklister 6  

21 Vägglister 6  

22 Kort bänkstöd 6  

23 Långt bänkstöd 3  

24 Kort bänk 
(32*195) 

4  

25 Lång bänk 
(32*195) 

3  

26 S.bänk 
(32*195) 

6  

27 Top hatt 1  



6 

Nr Detaljbeskrivning 
(dimension, mm) 

Antal Detalj bild 

28 Skorsten överdel med 
kinahatt 

1  

29 Skorsten nederdel 1  

30 Skorstenshuva 1  

31 Vaijer 1  

32 Vaijerlås 1  

33 Litet grillgaller 1  

34 Stort grillgaller 
med halster 

1  

35 Grillkrok 1  

36 Stativ 1  
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Nr Detaljbeskrivning 
(dimension, mm) 

Antal Detalj bild 

37 Gnistgaller 1  

39 Grillben 2  

40 Eldstad 1  

41 Asklucka 1  

42 Askgaller 1  

43 Dörrlister   

44 Låsningar till 
grillstativ 

2  

45 Golv trall 6  
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väggar 

Bild 4 
 
Mät diametern från hörn till 
hörn. 
De ska vara 3590 cm, då vet 
man att väggarnas hörn har 
rätt vinkel och det underlät-
tar vid tak monteringen. 
 
Fönsterväggarna kan placeras 
efter eget tycke. 
 

Bild 1 

Bild 2 

Bild 4 

Bild 3 

35
90
 

*Vägg med fönster 
*Vägg 
*Vägg med dörröppning 

Bild 1 
 
Väggarna skruvas ihop 
i ytterhörnen med sex 
skruvar, tre skruvar 
från varje håll. 

Bild 2 
 
Kontrollera att höjden på väg-
garna är i jämnhöjd. 



9 

ytterhörn 

 
Bild 6 
 
Kontrollera att ytterhörnen kommer i 
samma höjd som väggen. 
 

Bild 5 

Bild 6 

*Ytterhörn 

Bild 5 
 
Ytterhörnen skruvas 
fast med sex skru-
var. 
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översyll & hörnkloss *Översyll 
*Kort översyll 
*Hörnkloss 

Bild 8 
 
Skruva ihop översyllarna i 
hörnen. 

Bild 7 
 
Skruva fast översyllen med ca 
fem skruvar på väggen. 

Bild 7 Bild 8 

Bild 9 Bild 10 

Bild 11 & 12 
 
Skruva fast hörnklossarna med två skruvar vardera i hörnen. 

Bild 11 Bild 12 
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tak *Tak med shingel 
*Tak dörröppning med             
shingel 

Bild 15 
 
Skruva fast taken i 
översyllen. 

VARNING! 
 

Taken är tunga.  
Var försiktig vid 
montering av dem. 

Bild 13 
 
Lyft upp första taket 
och placera den i över-
syllens ”skåra”. 
Man kan använda långa 
bänkstöd för att stötta 
upp taken vid monte-
ring. 

Bild 14 
 
Skruva ihop taken i 
varandra. 

Bild 13 Bild 14 

Bild 15 

Bild 16 
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sågning av dörrhål 

Bild 17 & 18 
 
Såga bort brädan i 
väggen och brädan i 
takdelen. 

Bild 19 
 
Såga översyllen 
jämngående med ta-
ket och jämngående 
med väggen. 

Bild 17 

Bild 18 

Bild 19 
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dörr *Dörr med karm 
*Dörr sida 

Bild 20 & 21 
 
Skruva fast dörrkarmen i sam-
ma linje  som timret på väg-
gen. 

Bild 20 Bild 21 

Bild 22 
 
Placera dörrsidan på samma 
höjd som dörrkarmen och emot 
taket och översyllen. Skruva 
fast. Bild 22 
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fasrtutak *Farstutakets  
 nederdel 
*Farstutakets  
 front 
*Triangel 
*Farstutakets  
 stödbräda 

Farstutakets 
front 

Triangel 

Farstutakets 
nedredel 

Farstutakets 
stödbräda 

Montera ihop farstutaket enligt bild och lyft den på 
plats och skruva fast. 

Bild 23 
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Bild 25 
 
Skär ett ”V” längst 
ner och på mitten på 
remsan. 

shingel 

Bild 27 
 
Kapa takpappret som 
är emot dörrsidan, så 
att takpappret kommer 
jäms med farstutaket. 

*Shingel rullar 

Bild 24 
 
Kapa sex stycken 
2,5 meter långa 
remsor av takshing-
el rullarna. 
Fäst dem på skar-
varna på taket med  

Bild 26 
 
Vik in hörnen och fäst 
dem på undersidan av 
taket. 

Bild 24 Bild 25 Bild 26 

Bild 27 
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shingel till fasrtutaket *Farstutak shingel,            
höger 
*Farstutak shingel, 
vänster 
*Shingel rullar 
*Skorsten överdel 
*Kinahatt 
*Vajer 
*Vaijerlås 

Bild 30 
 
Börja med att borra ett hål i mitten 
på kinahatten och fäst vajern där 
med ett vajerlås. 
Lyft kinahatten på plats. Lyft där-
efter skorsten överdel på plats. 

Bild 28 & 29 
 
Farstutakets höger och vänster del skall skruvas fast. Lägg sedan 
en shingel remsa på skarven på taket. 
Farstutakets shingel skall placeras under de stora takets shingel. 

Bild 28 Bild 29 

Bild 30 

Kinahatt 
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skorsten *Skorsten nederdel 
*Skorstenshuva 
*Taklister 
*Vägglister 

Bild 32 
 
Skruva fast de sex vägglister 
i hörnen. 
 

Bild 31 

Bild 31 
 
Skruva fast huvan i skorstenens 
nederdel med självborrande 
skruvar. 
 

Bild 33 
 
Skruva fast de sex tak 
listerna i hörnen på taket. 

Bild 33 Bild 32 
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bänkstöd *Kort bänk stöd 
*Långt bänkstöd 

Kort bänkstöd 

Långt bänkstöd 

Bild 36 
 
Skruva fast stöden i väggen. 
Ca 40 centimeter från golvet. 

Bild 34 
 
Skruva fast de korta bänkstö-
den i de långa bänk stöden.  

Bild 35 Bild 34 

Bild 37 
 
Placering av bänkstöd. Bild 37 

Bild 36 
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*Kort bänk 
*Lång bänk 
*S. bänk 
*Gångjärn 
*Stödben till      
liggbräda 

bänkar 

Lång bänk 

Kort bänk 

Lång bänk 

Lå
ng
 b
än
k 

Ko
rt
 b
än
k 

Kort bänk 
S.
bä
nk
 

S.
bä
nk
 

S.bänk 
S.bänk 

S.bänk 
S.
bä
nk
 

Kort bänk 

Skruva fast bänkarna i nedanstående ordning. 
Bänkarna som är gröna på bilden är ”liggbrädorna” som skruvas 
fast med gångjärn. 
Skruva fast även ett stödben med gångjärn i ”liggbrädorna”. 
 

Gångjärn 

Gångjärn + stödben 

Bild 40 

Bild 39 Bild 38 

”Liggbräda” 
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Borra ett åtta 
mm hål i kina-
hatten. Fäst 
hålbulten (bild 
46) i 
”kinahatten” (bi
ld 47) med öglan 
nedåt. 
Gör en ögla med 
vajern genom 
hålbulten och 
fäst vajern ge-
nom att trycka 
ihop aluminium-
klämman runt va-
jern 

Bild 46 Bild 47 

Vajerlåset skall fästa vaijern i 
själva veven inuti skorstenen. 

Bild 50 

Bild 48 

Bild 51 

Bild 53 
Bild 52 

Bild 49 


