
Quick Guide for montering av HAKI Rammestillaspakker
Se også vår detaljerte monteringsveiledning som kan lastes ned fra www.haki.no

Vikt ig informasjon om HAKI Rammestillas

1. HAKI Rammest illas er typegodkjent og klassifisert i klasse 3 med en t illatt belastning på 200 kg/m2.

2. St illaset skal monteres i henhold t il anvisningen.

3. St illaskomponenter må ikke fjernes under bruk da dette kan svekke st illaskonstruksjonen.

4. Etter bruk må alle komponenter inspiseres og rengjøres. Alle skadede komponenter skal kasseres, evt.
kontakt HAKI før komponenter repareres.

5. HAKI kan levere t ilbehør t il rammest illaser: Konsoller, trapper, etc… Kontakt HAKI for mer detaljer.

Fig. 1 Kontroller underlaget der st illaset skal monteres. Bruk 
underlagsplank 198x48 for å unngå nedsigning.

Legg ut materialet t il første nivå langs fasaden.

Plasser bunnskruene ca 200mm fra veggen.

Start monteringen i den enden der underlaget er 
høyest.

Monter rekkverksrammer på første nivå både på    
inner og ytterspir.

Lås rekkverksrammene, se fig. 3.

Fortsett montasjen av bunnskruer, rammer og       
rekkverk i st illasets fulle lengde.

Husk å watre opp både i tverr og lengderetning, 
juster med bunnskruene ved behov.

Fig. 2

HAKIs originale system med låsefjærer eller haker 
for å låse komponenter sammen er meget enkelt å 
bruke. I låst posisjon, som vist på bildet, forhindres 
komponenter fra å løsne fra st illaskonstruksjonen.

Låsefjærer som er defekte kan enkelt byttes med et 
eget verktøy. HAKI kan levere reservefjærer og 
verktøy for bytt ing av fjærer.

Fig. 3

HAKI AS • Postboks 444, NO-3002 Drammen, Norway • Tlf +47 32 22 76 00 Fax 
+47 32 22 76 76 • info@haki.no • www.HAKI.no



HAKI AS • Postboks 444, NO-3002 Drammen, Norway • Tlf +47 32 22 76 00 Fax 
+47 32 22 76 76 • info@haki.no • www.HAKI.no

©
 H

A
K

I N
O

 2
0

17
 0

5 
   

  P
10

0
16

1

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Monter planene på andre nivå.

Pass på at planen haker seg inn i sporene i        
rammene.

Planene låses t il konstruksjonen av rammen for neste 
nivå.

Monter rekkversrammer og enderekkverk på andre 
nivå. Her trengs det bare langsgående rekkverk på 
ytterspirer hvis husfasaden er mindre enn 300mm fra 
innersiden av st illaset.

Monter langsgående fot lister ved hjelp av fot listbe-
slag.

Kapp tverrgående fot lister t il endene i rikt ig lengde og 
monter. 

Før montering av tredje nivå forankres st illaset t il 
fasaden med veggfester, se Fig 7

Fortsett monteringen av de neste nivåene som be-
skrevet t idligere.

På øverste nivå monteres 1 meters ramme på gav-lene 
og L-rammer i midt-fakkene.

I de aktuelle adkomstfakkene monteres plan med 
luke.

Lukeplanene monteres vekselsvis som vist på 
tegning-en. St igen hakes fast i det øverste lukeplanet. 

God forankring av st illaset t il fasaden er meget vikt ig.

HAKI Rammest illaspakker skal forankres som følger:

- 1 nivå høyt: Forankres i hver innerspire på nivå 1

- 2 nivåer høyt: Forankres i hver innerspire på nivå 2

- 3 nivåer høyt: Forankres i hver innerspire på nivå 2 0g 3

Veggfestestagene festes t il innerspiren i toppen av 
rammen

Hvis st illaset dekkes med duk må forankringene 
beregnes. Kontakt HAKI for bistand.




