Trallpaket 21,42 m2
– Helt enkelt.

Ett komplett kit för att bygga en altan med
måtten 5,1 M x 4,2 M (5100x4200 mm).
Trallpaketet är förberett för att bygga på plattor/
lecasten eller befintlig stenläggning. Din bygghandlare bifogar instruktioner som kan hjälpa
dig med ditt altanbygge. Det impregnerade
högkvalitativa virket som du får i detta paket
har 20 års rötskyddsgaranti via NTR (Nordiska
träskyddsrådet). Läs mer på www.traskydd.com
Att bygga trädäck på plattor/lecasten eller befintlig
stenläggning är en bra lösning när du vill ha en
altan nära marknivå och underlaget redan är
ganska plant. Med Södras altankit Helt Enkelt
sparar du tid och pengar.

KITTET INNEHÅLLER:
• 3 st 45x145 C24 IMP A regel längd 5100 mm
för regel/bärlina
• 10 st 45x145 C24 IMP A regel längd 4200 mm
för bjälklag
• 35 st 28x120 Trall Select IMP AB G4-2
längd 5100 mm som trall.

Till Trallpaket 21,42 m2 - Helt Enkelt behöver
du komplettera med nedan.

Skruvar och beslag:
• 800 st Trallskruv Rostfri A4; 4,2x55 mm
• 100 st Träskruv C4; 6,0x100 mm
• 600 st Ankarskruv Rostfri A2; 4,8x40 mm
• 30 st Takåsfäste vänster; 170x35x2 mm
• 30 st Takåsfäste höger; 170x35x2 mm

För monteringsanvisning, se nästa sida •

Instruktion/montering
Vill du bygga trädäck på en gräsmatta eller där det växer andra växter, måste du gräva ut och förbereda underlaget både för att undvika att gräs och ogräs växer upp genom trallen och för att trädäcket inte ska sätta sig och
bli ojämnt med tiden.
1. Gräv ut ca 15 cm djupt över hela den yta där trädäcket

ska ligga. Gräv hellre lite för mycket än för lite. Bygger du
trädäck i anslutning till gräsmattan kan du överväga att
lägga en plattrad på 15–20 cm utanför trädäcket för att slippa
trimma kanten separat varje gång gräset ska klippas.

2. Lägg fiberduk eller ogräsduk i botten för att skapa en spärr
mellan jord och grus.

3. Fyll på med 5–10 cm grus i dimension 8/16. Gruset bör kom-

primeras med en vibratorplatta. Vibratorplatta finns att hyra
för en rimlig penning eller att köpa hos din bygghandel. Fyll
på med ytterligare grus, kratta ut och jämna till med hjälp
av en lång rak bräda eller liknande. Kan du få till en plan och
vågrät yta blir nästa steg enklare.
Nu är det dags att placera ut plattorna eller markstenen/
lecastenen som ska bära upp hela konstruktionen. Börja med
att lägga ut 6 stycken marksten/lecasten under respektive
regel/bärlina som är 5100 mm. Lägg syllpapp/tjärpapp på
respektive sten och placera därefter ut de 5100 mm långa
reglarna/bärlinorna.

4. Då detta är klart ska vi montera reglarna som är 4200 mm

till bjälklaget som trallen sedan skruvas i. Reglarna monteras tvärs emot riktningen för de slutgiltiga trallbrädorna
Ovanpå de tre understa reglarna/bärlinan placerar du nu
ut de 10 st reglarna med längd 4200 mm. Måtten mellan
reglarna ser du på skissen här nedan. Observera att det är
Centrummått, dvs måttet är mellan centrum på varje regel.
Använd Takåsfäste och fäst dessa med Ankarskruv mot
bärlinorna alternativt skråspika med spik längd 100 mm
om inte Trallpaket Skruv & Beslag används.
Var noggrann så kommer slutresultatet bli bättre.

6. Montering av trallbrädorna. Nu ska vi montera trall-

brädorna. Skruva trallen med två trallskruvar dimension
4,2x55 mm på varje regel. Se till att skruvens huvud hamnar
ca 1 mm under ytan. Förborra alltid innan du skruvar nära
änden på en trallbräda så undviker du sprickor både nu och i
framtiden. Försök få skruvarna i linje mot varandra då detta
ger ett snyggare utseende. Använd en tumstocks tjocklek för
att få ett utrymme på ca 2 mm mellan varje trallbräda. Detta
för att skapa utrymme för trallbrädan att krympa och svälla.
För mer information besök: https://www.svenskttra.se/
nya-rekommendationer-for-laggning-av-trall/.
Syna varje trallbräda noga innan montering och lägg den
sida du tycker är finast uppåt. Sträva efter att få så många
trallbrädor som möjligt med glad mun (kärnsidan uppåt).
Detta då trä är ett naturligt material som sväller och krymper.

REKOMMENDERADE VERKTYG
• Skruvdragare/borr, gärna med dubbla batterier
• Borr
• Tumstock och eventuellt måttband
• Långt vattenpass
• Murarsnöre för kryssmätning
• Vibratorplatta
• Spade

MATERIAL
• Markduk/fiberduk
• Grus 8/16 mm
• Plattor, lecasten eller marksten
• Plastdistanser
• Tjärpapp/syllpapp

PERSONLIG UTRUSTNING

TIPS!

5. Kryssmät därefter ramen så att den är vinkelrät.

Var noga med att kryssmäta, det vill säga att mäta båda
diagonalerna och kontrollera att de är lika långa, diagonalerna ska vara 6900 mm. Detta garanterar att ramen är
rektangulär med räta hörnvinklar.

sodra.com

Nu är din altan klar och du kommer kunna
använda den under många år. Skura altanen varje
år med ett milt rengöringsmedel (grön såpa) så
håller den sig fin under många år. Rama gärna in
altanen med en snygg trappa, spaljé eller varför
inte en altanbelysning.
Grattis du är nu färdig!

Södra Kommunikationsavdelningen, 2020-06-17.

• Skyddsskor, handskar, skyddsglasögon och
hörselskydd vid användning av vibratorplatta

