Samlevejledning, oversigt over dele og nødvendigt værktøj.
Sættet indeholder:
4 buede plader til siderne 15 mm krydsfiner
1 frontplade med udskæring 15 mm krydsfiner
3 (eller 1) gulvplade 15 mm krydsfiner
3 trykimprægnerede reglar 45x95x3600mm
4 reglar 45x95xca2800 mm til konstruktion af trekantet tårn.
30 forskallingsbrædder 22x95x1298mm (undertag)
1 forskallingsbræt 22x95x1220mm (undertag)
1 plastplade til tag
3 vinkel plastlister
1 plastliste til dørtrin
2 reglar 45x95xca1250mm til understøttelse af platform
2 reglar 45x70xca1500 mm til rækværk.
2 reglar 45x70x1220 mm til rækværk.
2 reglar 45x70x280 mm til understøttelse af disk.
21 lærkebrædder 28x120x1220-1310 mm til dæk på platform, disk og terrasse.
4 hængsler til lågerne
2 hængsler til dør.
1 staldørsgreb til dør
2 franske bolte 10x140 mm
100 skruer 4x50mm
20 skruer 5x80mm
50 terrasseskruer 4x60mm
60 listeskruer 3,5x25mm
100 skruer 4x40mm til montage af forskallingsbrædder/undertag.
Nødvendigt værktøj
Tommestok
Bore/skruemaskine
Skruetvinge
Bor 4 mm. (forboring af terrassebrædder)
Bor 8 mm. (forboring til franske skruer)
Bor 16 mm.(til gennemboring ifm. staldørsgreb)
Vaterpas (gerne 2 meter langt)
Evt. sav og hobbykniv til tilpasning af plastplade.
Topnøgle st. 17” (til montering af franske bolte)

Samlevejledning til klatrehulen
1: Pladerne behandles med grundingsolie og
heldækkende træbeskyttelse. Evt. behandles træværket
- reglar og terrassebrædder – også med
lindolie/trætjære/fungicid blanding. Husk at pladerne
har en forside og en bagside og at det er forsiden der
skal behandles. Dette har også betydning for i hvilken
side døren skal være.

2: Der laves fundament. De fire første fliser anbringes i
vater og med 360 centimeters afstand i længden og 120
centimeters afstand i bredden.
3: De næste 5 fliser anbringes midt mellem de fire første.

4: Siderne monteres på hver deres trykimprægnerede
reglar – 3,5 cm fra bunden. Hvis legehuset samles
ubehandlet så husk at placere døren i den rigtige side
så pladernes forside vender ud af.

5: De svækkede lister (45x45mm) monteres på
siderne. De skal følge overkanten af pladen og
efterhånden som de tvinges på plads fikseres de
med 4x50mm skruer fra ydersiden.

6: De to (rigtige) reglar monteres på siderne. Således at de
stikker 3,5 cm ud over sidernes forkant. (De rigtige er dem der
ikke er spidse i enderne)

De færdige sider rejses og fastholdes.

Fronten monteres (billede mangler).
Bunden monteres. Den sidste trykimprægnerede reglar placeres
selvfølgelig midt mellem to andre.

Tagbrættet på 120 cm monteres mellem to forreste
reglar således at det flugter med frontpladen. De
øvrige tagbrædder monteres således at de stikker 3,9
cm udover siderne i begge sider.

Tagpladen lægges på og listerne monteres.

De to næste bærende reglar monteres. Først med en skrue for
simpel fastholdelse og derefter med en fransk skrue. Der skal
forbores med 8 mm. bor også i den ”rigtige” reglar.

Den vandrette reglar monteres vandret og således
at overkanten er 30 cm over legehusets tag. (ikke
som på billedet hvor overkanten kun er 9,5 cm
over huset.)

Lærkebrædderne på disken, platformen og terrassen
monteres. Husk forboring af lærkebrædderne.

Gelænder monteres.

Låger og dør monteres. (billede mangler)

