
Monteringsveiledning og 
fundamentsplan - Funkis

PS! Seksjoner må være tildekket frem til montering



Fundamentsplan 
SkaatunBoden Funkis

SkaatunBoden leveres med 3 stk impregnerte 48x98mm (2"x4"). Disse rettes av i vater på et fast 
underlag som tåler trykk og ikke er påvirket av frost. Det betyr at boden kan monteres rett på 
asfaltert eller gruset område. Dersom det er jordmasser anbefaler vi at det graves ned 
fundamenter så langt at de ikke vil bli påvirket av frost i bakken. 
Lysåpning mellom opplagringspunktene skal ikke overstige 1,25 m.

De medfølgende 48x98mm leveres med 5 cm undermål slik at det impregnerte sokkelbordet som 
omkranser gulvseksjonene ikke kommer i konflikt.

Hvis det skal være støpt gulv, uten gulvseksjoner, trekkes 2 cm av hele yttermål på valgt bod. 
For eksempel vil da Funkis 400 (2,5m x 4m) få en støpt plate på 2,48m x 3,98m

Illustrasjon med leca-stein som fundament, men det kan også benyttes belegningsstein o.l.

Diagonalkart for fundamenter til 
Funkis 300 - Funkis 600

Gulvseksjon:36x98mm bjelker + 15x120mm gulv

Sokkelbord 19x148 mm
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Målebånd / meterstokkHåndsag

Vater

Følgende festemidler følger med byggesettet:

Dette trenger du til monteringen:

Monteringsveiledning   
SkaatunBoden Funkis

Monteringsskruer  4,2 x 56mm - 1 pk. à 250 stk
Konstruksjonsskruer 4,8 x 75mm - 1 pk. à 100 stk
Spiker til listverk 2,0 x 50mm - 1 pose ca 200 stk
Pappspiker 2,8 x 20mm - 1 pk. 1 kg

Byggskum til forsegling av skjøter- 1 stk flaske

Skrumaskin

Hammer



Impregnert sokkelbord 
monteres flush med overkant gulv.
Start med kortsidene som er kappet 
nøyaktig. Langsidene monters flush 
i den ène enden, overlengde sages 
av etter innfestning.

Side 1

Impregnert 2x4 legges 
ut, og vatres av.
Se vedlagt fundamentsplan for anbefalt 
senteravstand for opplagring

Gulvseksjoner festes med 2,8/90 spiker

PS! Ved montering av isolerte gulv, 
legges det en stripe med
byggskum i skjøten mellom gulvseksjonene.
 

Takustikk og terrasse? 

fortsett på side  6



Start i et hjørne
Hjørner festes utenfra med
2,0/50 spiker/ 4,2x55 skruer
NB! -Vegger festes først innbyrdes.
Fest til gulv etter at takseksjoner er 
montert. 

Min 3 stk. spiker /skruer pr.
veggsammenføyning

Side 2



Kledningsbord mellom
sperr på takseksjon
skal flukte med kledning
på vegg, 

Takseksjonene monteres kant-i-kant 
med hverandre.
Kledningsbordet mellom taksperrene 
skal flukte med kledning på veggene.
Takseksjonene festes innbyrdes og til 
topprammen på veggene.
 

Side 3

Bunnramme i 
dørseksjon kuttes vekk
før dørmontering

Etter at taket er ferdig montert, spikres veggene fast til gulvseksjonene 
gjennom bunnrammen innvendig. 
Husk å sjekke retningen på veggene



Undertak
Skrålist

Lod
dbord

 fro
nt

Vindskie

Loddbord bakside

Vindskie

UndertakSkrå
list

Side 4

Vindskie

Underlagspapp

15mm

Undertak

Loddbord bakside
Loddbordets overkant skal
flukte med takflaten, og kappes
jevnt med ytterste sperr.

Loddbord Front
Loddbordets overkant skal
ligge ca 10mm over takflaten, og kappes
jevnt med ytterste sperr.

Vindskier
Monteres med øverste kant ca 30mm over 
undertaket, og skyves 15mm forbi loddbord i front.
Festes med 2,0x50mm spiker

30m
m

Skrålist
Monteres ut mot vindskien på begge
sider før underlagspappen legges

Underlagspapp og shingel
Underlagspapp legges overskrålist, opp mot vindskie på 
sidene. Flush med loddbord bak.
Shingel: -Følg monteringsanvisning fra produsent. Husk 
10mm dryppkant over loddbord bak.

Vindskie

Loddbord front
ca 10mm over undertak



Impregnerte dekkbord

-Gratulerer med ditt nye eksemplar av SkaatunBoden 

List med pakning/flatt beslag 
monteres under dørterskel 
etter at døren er montert.

Side 5

Listverk vegger
Legg byggskum i veggskjøter før montering av listverk
Lister monteres 2,0x50mm spiker
Under dør benyttes medfølgende beslag, eller list med gummipakning

Detaljer tak
Vinkelbeslag av metall monteres etter at shingel er ferdig lagt. Plasser beslag 
over shingel og loddbord, og fest med medfølgende skruer i loddbord.
Impregnerte dekkbord festes på vindskie på hver side. 
Trekk dekkbord 10mm utenfor i toppen og siden av vindskie

Vinkelbeslag

Vinkelbeslag



Side 6

Bjelke for understøttelse av bakvegg på 
terrasse:
Impregnert 48x148 festes kant i kant
med ut-og overside av sokkelbordet,
for så og vatres av.

Trinn 1 Trinn 2

Bjelke for understøttelse av 
rekkverk og endevegg:
Impregnert 48x148 festes 
som på detaljtegning.

NB! Takutstikket krever tilsvarende 
fundamenter som resten av boden

*Vedlegg for modeller med takutstikk



Trinn 3

Vegger monteres, se side 2 i den 
generelle monteringsveiledningen.
La veggene som vender mot terrassen 
ligge helt tett mot sokkelbordet.

NB! Det må sages et lite hakk
i  seksjonen på hjørnet for å få den til å 
passe over bjelken som er montert 
mot sokkelbordet

Side 7

Trinn 5
Søyle og drager monteres. som på 
tegning. Drager stikkspikres jevnt med 
utside av langvegg slik at den støtter 
taket i samme høyde som veggene. 
Taket vil stive av konstruksjonen når det 
blir montert.
 

Trinn 4

Hovedtaket monteres, se side 3 i
monteringsveiledningen.

*Vedlegg for modeller med takutstikk



Trinn 6

Vegger under takutstikk monteres
Trinn 7

Taket spikres mot kortveggen i flukt 
med hovedtaket, fest taket i drager 
og bakvegg på samme måte som 
du festet hovedtaket.

Trinn 8

Rekkverk monteres mellom søyle 
vegg, husk å feste hjørnelisten til 
veggen før rekkverket.
Søyle og drager bindes sammen 
med et impregnert dekkbord som 
spikres godt helt i fra bjelken i 
bunn, til takesperren øverst.
Terrassen legges ned til slutt.
Se den generelle 
monteringsveiledningen for listverk 
og tak.

Side 8

Impregnert dekkbord monteres utenpå 
søyle og helt opp på taksperren

Impregnert dekkbord i front 
av terrasseseksjoner

*Vedlegg for modeller med takutstikk


