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Lillevilla 375
6300 mm x 3900 mm / 44 mm

S

Garantinummer:

Kontrollerad av:Viktigt! Bespara denna.
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Väggschema
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Komponentlista
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Del Dimensioner Mängd Märke Kontroll
Grundbalk 48 x 98 x 2934 12
Grundbalk 48 x 98 x 934 12
Grundbalk 48 x 98 x 600 12
Golvbräda (med spont) 28 x 87 342m

Takbräda till yttertak 19 x 87 480m
Takbräda till innertak 16 x 87 342m
Fotlist, innertakslist, list till innerhörn 20 x 30 72m

Väggbräda, urskärning till dörr 44 x 135 x 6210 1 A1
Väggbräda 44 x 135 x 1799 3 A2
Väggbräda 44 x 135 x 3330 3 A3
Väggbräda 44 x 135 x 527 24 A4
Väggbräda 44 x 135 x 2141 12 A5
Väggbräda 44 x 135 x 6210 4 A6
Väggbräda, vid takbalkarna 44 x 135 x 707 2 A7
Väggbräda, mellan takbalkarna 44 x 135 x 550 8 A8
Väggbräda, vid takbalkarna 44 x 50 x 707 2 A9
Väggbräda, mellan takbalkarna 44 x 50 x 550 8 A10

Väggbräda 44 x 60 x 2308 1 B1
Väggbräda 44 x 135 x 2308 19 B2

Väggbräda 44 x 135 x 6210 13 C1
Väggbräda, urskärning till fönster 44 x 135 x 6210 1 C2
Väggbräda 44 x 135 x 1325 3 C3
Väggbräda 44 x 135 x 4015 3 C4
Väggbräda, vid takbalkarna 44 x 135 x 707 2 C5
Väggbräda, mellan takbalkarna 44 x 135 x 550 8 C6
Väggbräda, vid takbalkarna 44 x 50 x 707 2 C7
Väggbräda, mellan takbalkarna 44 x 50 x 550 8 C8

Väggbräda 44 x 60 x 3810 1 D1
Väggbräda 44 x 135 x 3810 17 D2
Gaveltriangel 44 x 540 x 3810 1 D3

Väggbräda 44 x 60 x 1400 1 E1
Väggbräda 44 x 135 x 1400 20 E2

Väggbräda 44 x 60 x 3810 1 F1
Väggbräda 44 x 135 x 3810 4 F2
Väggbräda, urskärning till fönster 44 x 135 x 3810 1 F3
Väggbräda 44 x 135 x 275 11 F4
Väggbräda 44 x 135 x 2873 11 F5
Väggbräda, urskärning till fönster 44 x 135 x 3810 1 F6
Gaveltriangel 44 x 540 x 3810 1 F7
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Komponentlista

Alla dimensioner är approximata.
Rätten till ändringar förbehålles.
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Del Dimensioner Mängd Märke Kontroll
Hörnstolpe, stolpe mellan fönster och dörr,
stolpe till mellanvägg, sågas på plats

45 x 45 x 3000 6

Hörnbräda, sågas på plats 28 x 120 x 3000 8
Väggstöd, sågas på plats 40 x 120 x 3000 4
Takbalk 44 x 195 x 4800 11
Stöd till takfot 44 x 195 x 325 6
Stolpe vid dörr- och fönsteröppningar, till
mellanväggar, till innertak, sågas på plats

26 x 44 x 3000 10

Foderbräda till fönster och dörr, hörnbrädor
till mellanvägg, täckbräda till grundbalkarna,
löpmeter, sågas på plats

16 x 95 x 3000 30

Takfotbräda, löpmeter, sågas på plats 16 x 145 67m
Stödribba till takfotbräda, löpmeter, sågas på
plats

16 x 45 38m

Dörr, typ U12 990 x 2039 1
Fönster, stationär, typ R5 44 x 600 x 1600 4
Fönster, öppningsbar, typ B4 44 x 464 x 789 1
Tillbehörspåse 1
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Placering och montering av grundbalkarna
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Täckbräda 16x95

Täckbräda 16x95



26x44

26x44

45x45

20x30

16x95 16x95

16x95
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Hörnstolpen 45x45 täckbrädan 16x95
saknas från teckningen.

Bakväggsbrädorna syns inte i teckningen.

Väggarna monteras på grundbalkarna varv efter varv, alla ytterväggarna på samma gång (innerväggarna

monteras senare då golvbrädorna är på plats). Varje väggbräda skruvas och spikas fast i 45x45mm

hörnstolparna enligt detaljteckningarna (skruvas först!). Hörnbrädorna sågas till mått och vinkel och spikas

fast till sist när takbalkarna är på plats.

Bakhörnet uppifrån
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DETALJER

Lillevilla 375

Lillevilla 375      311014



Placering och montering av takbalkarna

Spik 2,8x75

Spik 2,8x75

Stöd
till takfot
44x195x325,
skruv 5,0x90
3 st. / stöd

Takbalken vid sidoväggen kommer på yttersidan av
sidoväggen och fästs med 5,0x90mm skruvar i väggen. Takbalkarna spikas i väggarna med 2,8x75 spikar.
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takbalk 44x195

takbalk 44x195

skruv
5,0x90

skruv
5,0x90

skruv 4,5x70

spik 2,8x75

spik 2,8x75

hörnbräda
28x120

väggstöd
40x120

stöd till takfot
44x195x325

(skruvas fast i takbalken
innan takbalken monteras,
skruv 5,0x90)

spik
2,5x60
8 st. / hörnbräda

1

1

2

2

DETALJER

Väggstöden sågas till längd

och vinkel på plats och fästs i

väggarna först med 3 st.

skruvar 4,5x70 och spikas

i varje väggbräda utifrån

(spik .

sedan

2,8x75)
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1

fotlist 20x30

spik 1,7x45 golvbräda 28x87

bakvägg

skruv 4,0x60

grundbalk 48x98

2

1

3

Obs!

Skruva vid hansponten. Förborra!

DETALJER
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2

takbalk 44x195

takbalk 44x195

yttertaksbräda 19x87

ytterstakbräda 19x87

innertaksbräda 19x87

innertaksbräda 19x87

spik 1,7x45

spik 2,5x60

spik 2,5x60

spik 1,7x45

spik 2,5x60

spik 2,5x60

fästningsribba 26x44

ventilationsslits

ventilationsslits

Skär av hansponten från A6
under takbalkarna!

Skär av hansponten från C2
under takbalkarna!

A9/
A10

C7/
C8

fästningsribba 26x44

A7/
A8

A6

C5/
C6

C2

DETALJER
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DETALJER

yttertaksbräda 19x87

takbalk 44x195

takfotbräda 16x145
(spik 2,5x60)

stöd till takfot
44x135x325

stödribba till takfotbräda 16x45

14

Lillevilla 375

Lillevilla 375      311014

Takbalk 44x195

Hörnbräda 28x120

Yttertaksbräda 19x87

FRAMVÄGG

Stöd till takfot
44x195x325

Takfotbräda
16x145

Stödribba 16x45 till
takfotbräda



skruv 4,5x70

spik 2,8x75

spik 2,8x75

väggstöd
40x120

Väggstöden sågas till längd och vinkel på plats och fästs i varje yttervägg först med 3 st. skruvar

(4,5x70) och spikas i varje väggbräda utifrån (spik . Se till att väggstöden står lodrätt.sedan 2,8x75)

Montering av väggstöd

väggstöd 40x120

väggstöd 40x120

väggstöd 40x120väggstöd 40x120
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Montering av innerväggarna

VÄGG B
1

1 2

3

2

3

V
Ä

G
G

 E

Innerväggarna monteras på golvet enligt

väggschemat. Se till att 26x44mm stolpen står

lodrätt. 26x44mm stolparna spikas i väggarna

(spik 5 st / stolpe) och 16x95mm

brädorna spikas fast i stolparna och i väggarna.

45x45mm stolpen skruvas och spikas i

väggbrädorna likadant som gjordes med

ytterväggarna.

2,5x60,

26x44

26x44

spik 2,5x60
5 st.

spik 2,5x60
5 st.

spik 2,5x60
5 st.

spik 2,5x60
5 st.

spik 2,5x60
5 st.

spik 1,7x45

skruv 5,0x90 +
spik 3,4x100

16x95

16x95

16x95

20x30

16x95
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26x44

spik
2,5x60 spik

2,5x60

spik
2,5x60

skruv 5,0x90

26x44

45x45

26x44

Montering av dörr och fönster

Fäst stolparna vid fönster och dörröppningarna enligt ritningen genom att spika dem fast i varje väggbräda

(spik 2,5x60).

Fäst dörrkarmen på plats med 5,0x90mm

skruvar från sidorna (4+4 skruvar). Se till att

karmen står i rät vinkel. Kontrollera

korsmåtten och justera vid behov!

Det finns tolerans vid alla sidorna av

karmen för isolering vid behov.

A B

A=B
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Montering av dörr och fönster

Såga foderbrädorna 16x95 till rätt längd och spika dem fast i väggarna, först på andra sidan. Montera

fönstrena sedan på plats och montera foderbrädorna till andra sidan av väggen. Spika foderbrädorna fast i

väggbrädorna med 2,5x60 spikar.

foderbräda
16x95,
spik 2,5x60

Skruva gångjärnen i dörren och karmarna och lyft dörren på plats. Justera vid behov, se nästa sidan.

Läs hela instruktionen igenom innan du börjar med monteringen!
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Höjdjustering

Justering sidlänges

Först skruva bort skyddshatten från gångjärnet (1). Sedan lös fästningsskruven om det finns en (2). Dörren

lyfts uppåt genom att vända justeringsskruven medsols med en sexkantnyckel AV5 (3). Dörrens gångjärn

justeras så att dem båda blir bärande. När justeringen är gjort spänn skruven (2) och skruva skyddshatten

tillbaka (1).

Först löses fästningsskruvarna av dörrbladens gångjärn med ett par varv (4). Dörren rör sig åt låssidan

genom att vända justeringsskruvarna (5) med en sexkantnyckel AV4 motsols. Det är viktigt att justera alla

skruvarna så att gångjärnsbladet kommer i rätt ställning. När justeringen är gjort spänn fästningsskruvarna

(4) igen.

Tillbehörspåsen innehåller också justerningsplåtar för gångjärnen. Om gångjärnens justeringskapasitet

inte räcker, kan dörrens ställning och avstånd från sidokarmen justeras genom att montera en eller flera

justeringsplåtar under gångjärnen.

1

2 5

5

4

3

JUSTERING AV DÖRRGÅNGJÄRN
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PEFC/02-31-82

Bästa byggare,

tack för att du har valt en produkt tillverkad av Luoman Puutuote Oy. Var vänlig och läs dessa instruktioner
noggrant före monteringen och bevara dem för senare bruk. I alla frågor och kontakter som gäller denna
produkt ange för återsäljaren eller tillverkaren garantinumret som har klistrats på paketet och på första sidan av
denna monteringsanvisningen! Utan garantinumret är det inte möjligt att reklamera.

OBS: Luoman Oy förbehåller sig samtliga rättigheter till fotografier, ritningar, monteringsanvisningar och
annan teknisk information. Bruk eller spridande av dem för konkurrensmässiga ändamål är förbjudet och
kommer att följas av rättsliga åtgärder.

Luoman Puutuote Oy följer DNV Certification Oy/Ab:s godkända krav av träets ursprungskedjas hanterings-
system (www.dnv.com, certifikat 2149-2005-SMS-HEL-DNV). På www.luoman.fi presenterar vi hur stor del av
träråmaterialet i er stuga som kommer från certifierad skog. Vårt företag har beviljats rätten att använda PEFC
logo (PEFC/02-31-82).

Till att börja med

Om huset inte byggs upp genast, måste materialet lagras inomhus eller annars vältäckt. Förpackningsplasten
ska inte tas bort. Ett lagrat föremål behöver lyftas upp ordentligt från marken för att förhindra markfuktigheten
från att tränga in i paketen. Underlaget måste vara plant.

Monteringsinstruktionen innefattar en lista med delar och ritningar över väggkonstruktionen, som förevisar
vilka delar som hör till leveransen. Kontrollera innehållet med listan av delarna. Om någonting saknas eller är
trasigt, kontaktas försäljaren omedelbart. Skydda delarna väl mot sol, regn och markfuktighet tills de monteras.
Bygg huset så snabbt som möjligt efter du har öppnat paketet. Om arbetet blir avbruten, ska delarna skyddas
mot dåligt väder. Under lagring och byggnation är det viktigt att komma ihåg att trä är ett mycket poröst materi-
al och att man måste vara försiktig så att det inte blir smutsigt.

När du börjar byggningen, sorterar du delarna nära byggnadsplatsen och lämnar tillräckligt med rum för
arbetet.

Fråga ditt lokala byggnadskontor på förhand vilka byggnadslov du behöver.

Kom ihåg att montering av en Lillevilla 360 kräver byggerfarenhet och -kunskap. Be vid behov en expert om
råd eller hjälp. Vid montering av byggnaden behöver man minst 2 personer.
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Grunden

En välgjort grund är den viktigaste förutsättningen för att lyckas med bygget. Underlaget måste vara jämnt och
helt horisontellt. Grunden och byggnaden måste vara vågräta också efter att byggnaden har rests för att kunna
fungera ordentligt. Se till, att jordmånen släpper igenom vatten väl och förhindra tjäle. I uppfrysande jord måste
grunden nå under frostgränsen eller annars måste tjälisolering användas för att skydda grundnivån.

I samtliga fall rekommenderar vi betonggrund. Om den är rätt lagt, sprider den ut belastningen av byggnaden
till ett större område och passar alla jordkvaliteter.

Det lönar sig att placera något isoleringsmaterial (t.ex en takfiltremsa) mellan grundbalkarna och grunden för
att hålla fukten borta från träet. Grundbalkarna skall fästas i fundamentet med till exempel vinkeljärn (ingår inte
i leveransen).

Laattaperustus - Slab foundation
Betonggrund - Betonfundament

styrox - expanded polystyrene

styrox - expanded polystyrene

styrox

sokkelikaista - felt strip - sokkelremsockelremsa -
tartuntaraudoitus - dowel-bar reinforcement - fastjärn - befæstelsesjern

teräsbetonilaatta - reinforced concrete slab - armerad betongplatta -
armeret betonplade

salaoja - covered drain - täckdike - dræn

muovi - plastic - plast - plastik

raudoitus - iron mounting - armering

raudoitus - iron mounting - armering

Skyddsbehandling

Skyddsbehandling/målning av byggnaden måste utföras två gånger med skyddsmedel mot blånad och
mögling (be färgavdelningen om råd) omedelbart efter att byggnaden uppförts. Följ instruktionerna från
respektive tillverkare av skyddsmedel/färg. Kom ihåg att bästa resultatet erhålls om behandlingen utförs vid
torr väderlek och om temperaturen är lägst +5° Celsius. Dörrar och fönster måste behandlas på båda sidor.
Även byggnadens insida måste behandlas med skyddsmedel mot blånad och mögling, speciellt noggrant
behandlas hörnen. Behandlingen både ute och inne måste upprepas regelbundet enligt instruktionerna från
tillverkaren av skyddsmedlet ifråga. Solens ultraviolettstrålning påverkar främst den södra väggen och därför
bör skyddsbehandlingen av den väggen övervakas speciellt noga.

Trots skyddsbehandlingen kan fukt tränga in i hörn, kvistar, sprickor eller fogar. Vid behov kan detta förhindras
med till exempel silikon.

Observera att skyddsmedlet kan tränga genom kvistar eller sprickor i väggbrädorna till andra sidan av väggen
och fläcka brädorna. Vatten tränger lättast in i träet och konstruktionen genom ändträet på till exempel takfots-
brädor. Skyddsbehandla dessa ställen speciellt omsorgsfullt och tillräckligt ofta. Även andra träytor (gavel- och
takfotsbrädor osv.) som påverkas kraftigt av väder och förslitning måste skyddsbehandlas tillräckligt ofta,
årligen vid behov. Golvet ska skyddas så att det inte blir smutsigt när väggarna behandlas. Före användning
borde golvet målas eller lackas.
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Skötsel

Materialdefinitioner

Klagomålsprocedur i händelse av eventuellt fel

Ett tryggt och långvarigt bruk av stugan förutsätter regelbunden kontroll av delarnas fästen och skick samt
underhåll vid behov (gäller speciellt takkonstruktion, takmaterial, dörrar och fönster, stugans fastsättning till
grunden, skyddsbehandling). Försummelse av kontroll och underhåll kan skada byggnaden eller utgöra en
säkerhetsrisk för användaren.

Regelbunden kontroll av skyddsbehandlingen och förnyelse vid behov är viktigt. Kontrollera speciellt ändar av
delarna och delar som utsätts för kraftig förslitning.

Kontrollera dörrarnas och fönstrens funktion och justera gångjärnen vid behov. Kolla också silikonfogarna hos
dörrar och fönster och förnya dem vid behov.

Speciellt viktigt är det att se till att stugans och grundens ventilation fungerar väl. Vi rekommenderar att du
installerar ventilationsgaller (ingår inte i leveransen) högst upp på gaveltrianglarna för att låta extra fukt
komma ut från stugan. Takrännor är en bra idé.

Eventuell snö bör skottas ned från taket om den blir för tung. Kontrollera taket och takmaterialet årligen för att
undvika läckor. Taket bör täckas med ett lätt takmaterial (till exempel takshingel). Belastingen på takbrädorna
får inte vara mer än 100 kg/m .

Produktens råmaterial är tätfibrigt barrträ, som är ugnstorkat. Det timmer som används i produkterna är en ren
naturprodukt som är obehandlad, förutom det material som används i grundbalkarna, som behandlats med ett
träskyddsmedel. Trots att träet har ugnstorkat har träet hygroskopiska (vattenupptagande) egenskaper. Träet
expanderar när det blir fuktigt och drar ihop sig när det torkar. Detta måste du ta hänsyn till genom att följa
monteringsinstruktionerna och utföra regelbundna justeringar.

Trä är ett naturligt material med uppenbara och tillhörande egenskaper, såsom kvistar och kvistgrupper,
sprickor, hårfina sprickor i kvistar, kåda och vridkraft. Detta innebär att lösa kvistar eller kvisthål i kanterna,
kvistsprickor, torrsprickor och hårfina sprickor, som inte påverkar konstruktionen är godtagbara. Även vridna
delar, om dessa fortfarande är användbara, och kåddefekter kan även godtas. Hyvlingsdefekter och vankan-
ter på undersidan av tak- och golvbrädor godtas utan begränsningar, om det fortfarande är möjligt att montera
den synliga sidan inne i byggnaden.

Såsom nämnt i början, måste kunden först granska alla delarna. Om kunden har något att klaga på gällande
produkten, måste han/hon omedelbart kontakta återförsäljaren och göra ett skriftligt klagomål. Om kunden
börjar eller fortsätter monteringen, har han/hon godkänt produkten. Markera och felaktiga
eller saknande delar i komponentlistan av monteringsinstruktionen. Garantinumret finns på båda sidorna av
paketet och på första sidan av denna monteringsinstruktionen (silverfärgad etikett). Utan garantinumret kan
klagomålet inte behandlas. Beskriv felet på en särskilt bilaga. Processen kan påskyndas om skadan fotografe-
ras och bifogas klagomålet. Bifoga ett tillförlitligt bevis på var och när produkten inköpts (t.ex. en kopia/kopior
av inköpskvittot/kvittona där datum för inköpet framgår). Ge klagomålet till med information
om hur du kan kontaktas.

2

garantinummer

återförsäljaren
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OBSERVERA att ett ofullständigt klagomål inte kommer att behandlas. Detta kommer att återsändas till kunden
för kompletterande uppgifter. De delar som klagomålet avser måste finnas tillgängliga för kontroll av tillverka-
ren och/eller återförsäljaren. Om klagomålet är berättigat, ansvarar tillverkaren för leveranskostnaden av de
nya delarna till återförsäljaren ifråga. Tillverkaren och återförsäljaren förbehåller sig rätten att själv fatta alla
beslut vad gäller klagomålet. De förbehåller sig även rätten att vid behov besöka byggplatsen. Tillverkaren
eller återförsäljaren ansvarar INTE för några kostnader/skador, inklusive andra indirekta kostnader/skador,
som orsakas av att någon produkt/del av produkt saknas eller är defekt (utom kostnaden för leverans av nya
delar till återförsäljaren). Om de därefter inte anser att klagomålet är berättigat, ansvarar kunden för alla
kostnader som uppkommit till följd av denna process.
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