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Du skal bruge: Skruemaskine, bits: Torx 20, stjerne, Ø2 mm. metalbor og tommestok

1) Start med at sortere de forskellige dele, som hønsehuset består af:

8 stk. tagplader, mørke (hel)  6 stk. spær
1 stk. sidestykke, venstre  1 stk. sidestykke, højre
1 stk. gavl med dør   1 stk. gavl med hønselem
1 stk. bund til huset  4 stk. tagender
2 stk. siddepinde, lange  2 stk. holder til sidepinde, korte
1 stk. hønselem   1 stk. stige
1 stk. redekasse   1 stk. aluskinne, kort
1 stk. aluskinne, lang  2 stk. tagplader OSB (undertag)
2 stk. gårdramme, stor  2 stk. gårdramme, lille
1 stk. gårdramme med dør - gavl 1 stk. gårdramme, ende
6 stk. taglægter til gård  1 stk. samlevejledning

Hvis du har bestilt ræve/rottesikring:  2 rammer med net
Har du bestilt tagpap:   2 stk. træplade, lille, 2 stk. træplade, stor. Tagpap: 3 pakker + 5 plader.

Ræve-/ rottesikring
Har du tilkøbt ræve- rottesikring, planners underlaget, og rammen lægges ud. Herefter dækkes nettet med sand, og hønsehuset bygges op på bun-
drammen.

Samling af undergård og gård
1 ) Siderne skrues sammen. Herefter skrues siderne fast på undergården. Herefter skrues gavlen på gården, og til sidst monteres det 
midterste spær på gården.  

Trykimpregneret 
bundrammeUndergården skues sammen i top og bund. Gården skrues sammen i bund, top og midte.

Montering af hus

OBS ! Vær opmærksom på at bundrammen af gården er fremstillet af trykimpregneret træ, så tjek derfor, at rammen er vendt rigtigt. 

Bundrammen ligges op på undergården - hold afstand til gårdrammerne - ca. 15 cm. Når huset er samlet, skubbes det på plads, og fastgøres til gården. Den 
ene side skrues fast til bundrammen, hvorefter gavl med hønselem monteres. Sideramme monteres, og til sidst monteres gavlramme med dør.  
OBS ! Vær opmærksom på, at hjørnerne samles, således at de flugter med siderne. 



Montering af spær
Spærene monteres. 2 spær fastgøres indvendigt på gavlenderne, og det tredje spær monteres midt på huset, således, at de flugter med indvendig 
forstærkning af siderammerne.

Montering af siddepinde og redekasse
I hjørner ved galv afmærkes i hver side en højde på 35 cm. Ved midterstolper i huset afmærkes en højde på 28 cm. 
Her monteres støttelægter til siddepindene med et fald på 7 cm. 

Inderste siddepind monteres 15 cm. fra gavlenden. Afstand imellem siddepinde: 24 cm. Redekassen placeres i modsatte side af vindue ud imod døren.

Montering af vindskeder
4 stk. støtteskruer til vindskeder skrues fast i gavlenderne. En støtteskrue i hver side på hver gavl. Placering: 3 cm. fra overkant af gavl.  
Vindskederne placeres med udgangspunkt i toppen af vindskederne. OBS ! Vær omhyggelig med, at samlingen bliver så pæn og lige som muligt.

Montering af undertag og tagplader
Undertaget skrues fast i spærkonstruktionen, og huset skubbes ind på plads.



Nu ligges først den største PVC-plade op på huset, og den lille PVC-plade ligges ind under den store PVC-plade. Før fastgørelse af PVC-taget, tjekkes, at 
PVC-taget er placeret i højde, således at tagrygningen dækker bølgerne i PVC-taget. Tagpladerne skrues fast i undertaget, og tagrygningen monteres. 
OBS ! Husk, at forbore tagrygningen inden montering.

Copyright (C) 2021/3: Beskrivelser, tekster og tekniske data må ikke kopieres eller anvendes uden skriftlig tilladelse fra Bangs Hønniker ApS. Reproduktion uden skriftlig 
tilladelse er strengt forbudt. Uautoriseret brug kan resultere i sagsanlæg. 

Montering af spær, taglægter og vindskede på gård
Det sidste spær monteres på gården. Herefter monteres overlæggere til gården, og til sidst monteres vindskeden på gavlen af gården. 

Montering af PVC-tag

Montering af hønsestige, fastgørelse af gård til hus, og fugning af tag
Hønsestigen placeres foran hønselemnmen, og fastgøres. Huset skrues fast til gården og undergården. Til sidst fuges samlingen imellem PVC-taget og 
vindskederne på huset.



Montering af tagpap
Tillæg til samlevejledning 

Monter først undertaget på huset og gården. *Gælder for model Deluxe: Undertaget monteres særskilt på henholdsvis hus og gård *  
** Gælder for model Grande Lux:  Undertaget monteres sammenhængende over både hus og gård **

Monteringsvejledning - uanset hustype: 

Mål 31 cm. op fra underkanten af pladen, og tegn en streg på pladen. Den første længde tagpap monteres, sådan at tapperne på tagpappet, støder op til 
stregen og vender op i mod tagryggen. Næste længde tagpap monteres med tapperne ned ad imod jorden - også her bruger du din streg til at styre  
montering efter. Herefter fortsættes monteringen til taget er lagt. Som afslutning monteres aluskinnen på tagryggen.
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