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Monteringsanvisning för 

Tikli Gård multifunktionskjul 

 

Tikli-multifunktionsskjul är en smidig 

förvaringslösning i anslutning till hemmet: i skjulet 

finns det plats för såväl cyklar och uteleksaker som 

avfallskärl. 

 

Garaget kan tack vare dess elementkonstruktion 

monteras på plats. 

 

Tikli-multifunktionsskjulet i aluminium är hållbart och nästan underhållsfritt, det räcker med tvätt. Om 

färgskiktet skadas rekommenderar vi att skadan målas om. 

 

Tikli-multifunktionsskjulet lämpar sig för användning som bl.a. cykelgarage, uteförråd eller 

som avfallsskjul för bostadsbolag eller på offentlig plats. 

 

Detta behöver du: 

- 2 st. 17 mm blocknycklar 

- 4 mm insexnyckel 

- borrmaskin 

- skruvhuvud för farmarskruv 8 mm 

- skruvhuvud PH2 
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PARTS LIST  
1. Galler 1 700x1125    2 st 
2. Galler 2 1500x1125    6 st 
3. Stolpe 2 422 mm   3 st 
4. Stolpe 2 100 mm   3 st 
5. Stolpe 2 181 mm   1 st 
6. Stolpe 2 261 mm   1 st 
7. Stolpe 2 341 mm   1 st 
8. Insexskruv (M6x20)    48 st 
9. Insexskruv (M10x110)   36 st 
10. Nötskyddskåpa    36 st 
11. Monteringsvinkel    16 st 
12. Bult och mutter (M10x20)   18 st 
13. Takbalk    3 st 
14. Montageskruv 4,8x16   78 st 
15. Takplåt    1 st 
16. Plåtskruv 4,2x19 RST   90 st 
17. Farmarskruv 4,8x23    30 st 
18. Bärregel    22 st 

 
19. Gavelbeslag   4 st 

 
20. Nockbeslag   2 st 

 
21. Takfotsbeslag   2 st 
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A. Fäst monteringsfästena med bultar (M10x20) på 
de nedre ändarna av de vertikala stolparna i de 
medföljande hålen. 

 
B. Fixa gallret 2 mellan de vertikala stolparna med 

insexskruvarna (M6x20) på gängorna i stolparna. 
 
Observera att hålen i alla stolparna skiljer sig från 
varandra! 

 
Fäst gallret på de 2 vertikala stolparna med 
insexskruvarna (M6x20) på gängorna i stolparna. 

 
Utför alltid den slutliga åtdragningen av 
insexskruvarna vid slutbehandlingen. 

 
C. Montera skjul vägg för vägg i den ordning som 

visas. 
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D. Montera tak balkar i inskärning i de vertikala 
stolparnas toppar. Fäst takbalkarna med bultar 
(M10X110) på de vertikala stolparna. 

 
Observera att hålen i takhögarna skiljer sig från 
varandra! 

 
E. Sätt fast takfotslistan längst ner på takbalkarna. 

Kontrollera att listan monteras rakt. Överlappa 
beslagen eller skär dem till rätt längd.  
 

F. Fäst bärregel (11 st.) i takbalkar med 
borrskruvarna (4,8x16) så att den översta läktaren 
sitter längst upp på takbalkarna med den raka 
delen pekande neråt. 
 

Överlappa bärregel eller skär dem till rätt längd. 
 

G. Börja installera takplåt från höger. Fäst takplåt 
med en plåtsruvar 4,2x17 skruv. 

 
För ytterligare instruktioner om takmontering, se 
Plannjas installationshandbok, 
https://www.plannja.se/support/ladda-
ner/monteringsanvisning 
 

H. Fäst gavelbeslag med farmarskruvar 4,8x23. 
Överlappa remsorna eller skär dem till rätt längd. 

 
I. Fäst nockbeslag med farmarskruvar 4,8x23. 

Överlappa nockbeslag eller skär dem till rätt längd. 
 

J. Lyft dörrelementet på plats. 
 

K. Justera skjul så att det sitter rakt och kontrollera 
att dörren fungerar. 
 

Sätt fast skjul i underlaget med ankarskruvar. 
Ankarskruvarna ingår inte i leveransen. 
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