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Aluminiumbeklädnad till limträstomme

Art. nr. 000709SE

Kontrollera alltid att du har fått med rätt artiklar innan du börjar 
montera. Se inventeringslista på nästa sida.
OBS! Skruvarna är Torx-skruvar. Du behöver en T20 Torx-bit till 
din skruvdragare, metallsåg och montagelim eller silikon.

Före montage

OBS! Läs igenom hela den här monterings-
anvisningen innan montaget påbörjas.

• Hela trästommen måste alltid ytbehandlas 
före montage av aluminiumbeklädnad.

• Glaspartier och tak monteras med fördel 
före aluminiumbeklädnaden.

• Vissa undersidor av limträdetaljer kommer 
att vara synliga. Dessa kan med fördel 
täckmålas före montage av aluminiumbe-
klädnaden.

Detta är en generell anvisning. Bilder och text förklarar inte 
exakt tillvägagångssätt vid alla varianter av trästomme.
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Inventering

Art. nr. 000709SE

Kontrollera på medfoljande ritningar att ni har fått med rätt antal profi ler och 
tillbehör

Täckprofi ler Monteringsprofi ler

Antal profi ler varierar.Antal profi ler varierar.

Skruvpåse

Antal artiklar varierar
Profi l Antal
Täckprofi l 21

X st

Täckprofi l 37
X st

Täckprofi l 45
X st

Täckprofi l 76
X st

Täckprofi l 80
X st

Täckprofi l 102
X st

Täckprofi l110
X st

Täckprofi l 149
X st

Artikel Antal
Skruv 4,2x16 X st
Montagedistans 52/87 mm X st
Montagedistans 109/156 mm X st
Hörnplåt 16x16 X st
Hörnplåt 50x50 X st

Profi l Antal
Hörnprofi l

X st

Kopplingsprofi l

X st

Avslutningsprofi l

X st

Avslutningsprofi l med droppkant

X st

Övrigt

Antal profi ler varierar
Artikel Antal
L-profi l 8x15 X st

L-profi l 8x20 X st
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Steg 1 Steg 2 Steg 3

Art. nr. 000709SE

Profi ler
Alla profi ler är märkta med ett positionsnummer och 
vissa även med profi lens längd. Börja med att sor-
tera upp alla profi ler efter positionsnummer. Monte-
ringsarbetet kommer då att bli enklare.

Profi ler med samma positionsnummer ska monteras 
tillsammans. Det går även i viss mån att se på med-
skickad plocksedel vilka positioner som hör till vilken 
del av rummet.

Frontbalk/Gavelbalk
Skruva fast avslutningsprofi l med droppkant runt 
hela rummet. Droppkanten ska vara vänd neråt 
och undersidan på droppkanten ska linjera med 
underkanten på frontbalkar och gavelbalkar. Om du 
har inbyggd hängränna ska avslutningsprofi l även 
monteras i underkant på lådbalken på framsidan av 
rummet. Se även steg 18.
Profi lerna är färdig-
kapade i rätt 
längd.

Stolpar
Skruva fast alla hörnprofi ler på stolparna. 
De helt obearbetade profi lerna ska placeras på 
stolphörn som inte angränsar till någon öppning med 
skjutpartier. 
De bearbetade profi lerna ska monteras med den 
sidan som är mest bearbetad uppåt. Det fi nns både 
rättvända (RV) och spegelvända (SPV) profi ler och 
de ska monteras vända mot respektive öppning med 
glasdörrar. Det ska inte gå att placera profi lerna fel.
Profi lerna ska stickas upp under droppkanten på 
avslutningsprofi len ovanför.

Vid fasta glaspartier ska det inte monteras någon 
hörnprofi l.

Skruv 4,2x16mm

Droppkant

Avslutningsprofi l 
med droppkant

Obearbetad hörnprofi l

Bearbetad 
hörnprofi l

Bearbetad 
hörnprofi l

EXEMPEL

Trästolpe

Träbalk

52 eller 109 mm
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Montagedistanser
Vid montering av vissa profi ler används medskickade 
montagedistanser av genomskinlig plast. Distansen 
har olika bredd och höjd.

Täckprofi l Montagedistans
45 52
80 87
102 109
149 156

För att använda rätt dis-
tans kan tabellen nedan 
vara en hjälp. Se också 
medskickade ritningar.
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Steg 4 Steg 5

Art. nr. 000709SE

Steg 6
Stolpar
Skruva fast alla avslutningsprofi ler på alla stolpar.
De korta profi lerna ska sitta mot U-profi lerna mellan 
spårprofi lerna i skjutdörrsöppningarna.
Se medlevererad ritning ”Alu-beklädnad stolpar”.

Stolpar
Montera alla täckprofi ler på alla stolpar. På stolparna 
kan täckprofi lerna monteras på vilket håll som helst, 
men de korta profi lerna ska placeras vid skjutdörrar-
nas spårprofi ler.

Frontbalk/Lådbalk
Skruva fast kopplingsprofi lerna på frontbalken eller 
lådbalken om du har inbyggd hängränna (Se även 
steg 18). Profi lens ”kula” ska vara vänd neråt. An-
vänd medskickade montagedistanser för att få rätt 
avstånd mellan profi lerna. Flytta med dig distansen 
allteftersom du skruvar fast profi len. Överst ska det 
sedan sitta en avslutningsprofi l, se nästa steg. 
OBS! Det är inte alltid som profi len sitter mitt på 
balken.

Vid brutna hörnor ska L-profi l 8x20mm klämmas fast 
under avslutningsprofi len. Borra 4,5mm hål i L-profi -
len mitt för de förborrade hålen i avslutningsprofi len.

Lång 
avslutningsprofi l

Kort 
avslutningsprofi l

L-profi l 8x20mm

Lång
avslutningsprofi l

Fast parti i 
bruten hörna

Lång Täckprofi l

Kort 
Täckprofi l

Kopplingsprofi l

Montagedistans

Vid väldigt långa balkar kan 
det ibland levereras skarvade 
profi ler. Dessa ska då monte-
ras kant i kant.
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Steg 8

Art. nr. 000709SE

Steg 7
Frontbalk/Lådbalk
Skruva fast avslutningsprofi len överst på frontbalken, 
eller lådbalken om du har inbyggd hängränna. Vid 
inbyggd hängränna ska det även sitta en avslut-
ningsprofi l precis under lådan på frontbalken. Se 
även steg 18. Vid väldigt långa balkar kan det ibland 
levereras skarvade 
profi ler. Dessa ska 
då monteras 
kant i kant.

Steg 9
Frontbalk/Lådbalk
Montera alla täckprofi ler på rummets frontbalk och 
lådbalk. Se även steg 18. Profi lerna bör alltid mon-
teras med fästet uppåt även om det går att göra på 
andra sätt.

Gaveltakstolar
Skruva fast avslutningsprofi l med droppkant i ne-
derkant på gaveltakstolarna. Droppkanten ska vara 
vänd neråt och undersidan på droppkanten ska 
linjera med underkanten på gaveltakstolen. Ofta är 
underkanten på takstolen fasad och i så fall består 
avslutningsprofi len av två delar. Profi lerna är färdig-
kapade till rätt längd.

Avslutningsprofi l

Täckprofi l

Täckprofi l

Skruv 4,2x16mm

Droppkant

Avslutningsprofi l 
med droppkantTräbalk

Träbalk

Vid väldigt långa balkar kan det 
ibland levereras skarvade profi ler. 
Dessa ska då monteras kant i kant.
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Art. nr. 000709SE

Steg 10 Steg 11 Steg 12
Gaveltakstolar
Skruva fast kopplingsprofi lerna på gaveltakstolarna. 
Profi lens ”kula” ska vara vänd neråt. Använd med-
skickade montagedistanser för att få rätt avstånd 
mellan profi lerna. Flytta med dig distansen alltefter-
som du skruvar fast profi len. Överst ska det sedan 
sitta en avslutningsprofi l, se nästa steg. 
OBS! Det är inte alltid som profi len sitter mitt på 
balken.

Gaveltakstolar Gaveltakstolar
Montera alla täckprofi ler på gaveltakstolarna. Täck-
profi lerna är bearbetade till rätt vinklar för att de ska 
passa de vinklade takstolarna. Profi lerna bör alltid 
monteras med fästet uppåt även om det går att göra 
på andra sätt. Tryck dit profi len så att det snäpper 
fast ordentligt.

Kopplingsprofi l

Avslutningsprofi l

Täckprofi l

Montagedistans

Skruva fast avslutningsprofi len 
överst på gaveltakstolen. 
Profi len ska linjera med ovansi-
dan av takstolen.
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Art. nr. 000709SE

Steg 14Steg 13 Steg 15
Gavelkilar
TIPS! Innan du börjar kan det vara bra att lägga upp 
alla täckprofi ler till gavelkilarna i rätt ordning. 
Se bifogad ritning.

Skruva fast kopplingsprofi lerna på gavelkilarna. 
Använd medskickade montagedistanser för att få rätt 
avstånd mellan profi lerna. Flytta med dig distansen 
allteftersom du skruvar fast profi len. Profi len får INTE 
skjutas fram så att den ligger emot den lutande ga-
veltakstolen eller täckbalken. Lämna 1-2 mm för att 
ge plats åt L-profi len som ska monteras i steg 16.

Fyll på med erforderligt antal rader.

OBS! Avståndet mellan kopplingsprofi lerna kan 
vara olika. Se medskickad ritning.

Gavelkilar
Om du har en rak del på gaveln ska en avslutnings-
profi l monteras överst här. Profi len är färdigkapat i 
rätt längd och monteras med ”kulan” neråt.Om du 
inte har någon rak del går du vidare till nästa steg.

Gavelkilar
Montera alla täckprofi ler på gavelkilarna. Täckpro-
fi lerna är bearbetade till rätt vinklar för att de ska 
passa de vinklade takstolarna. Profi lerna bör alltid 
monteras med fästet uppåt även om det går att göra 
på andra sätt. Tryck dit profi len så att det snäpper 
fast ordentligt. 

1-2mm

Den sista trekantiga profi len måste limmas fast i 
ovankant med silikon.
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Steg 16 Steg 17
Gavelkilar
Montera L-profi l 8x15mm längst upp på gavelkilarna. 
Profi len kapas till rätt längd.
L-profi len ska limmas fast.

Hörnplåt 50x50

Hörnplåt 
16x16

Art. nr. 000709SE

Steg 18

Steg 2

Steg 2

Steg 6
Steg 7

Steg 7

Låda för inbyggd hängränna

Steg 8

Steg 17

Hörnplåtar
Montera hörnplåt 50x50mm i hörnorna mellan front-
balk och gavelbalk och hörnplåt 16x16mm precis 
under. Om du har inbyggd hängränna ska hörnplåt 
50x50mm monteras mellan lådbalk och gaveltakstol 
och hörnplåt 16x16mm under lådan mellan frontbalk 
och gavelbalk. Se även steg 18. Hörnplåtarna behö-
ver klippas till för att de ska passa och att det ska bli 
snyggt. Limma fast plåtarna.
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Vi gratulerar er till att ni har valt Santex 
och hoppas att ni ska få uppleva många 

njutbara stunder i ert nya uterum.

Om ni har anmärkningar på produkten el-
ler på denna monteringsanvisning så är ni 

mycket välkomna att höra av er.

Vi är tacksamma för all information.

Santex System AB
Box 513

301 80 Halmstad
Fax: 035-125023

E-post: info@santex.se

Art. nr. 000709SE

Luftventil
Om du har luftventiler ska dessa monteras enligt 
separat monteringsanvisning. Börja sedan med att 
montera aluminiumbeklädnaden under ventilen. Ven-
tilens placering kan behöva justeras något i höjdled.

Steg 19

Om ventilen inte hamnar precis längs med kopp-
lingsprofi lerna måste både dessa och täckprofi lerna 
kapas och anpassas runt ventilen.

Kapad kopplingsprofi l

Kapad täckprofi l


