
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Information gällande murmodell 
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Grattis till Ert nya växthus eller orangeri från Classicum! 

Vi hoppas Ni får många härliga stunder i det framöver. 

Vänligen läs detta innan murarbetet inleds. 

• Angivna mått anger de exakta yttermåtten på muren, inklusive eventuell puts och täckplåt. Det är extremt viktigt 
att öppning för dörr inte understiger angivna mått. Om öppningen är för liten, står Classicum inte för kapning av 
mur. Ett ställmått på ca 0,5 cm per sida om dörren/dörrarna rekommenderas därför för denna modell. Ställmåttet 
är inte inräknat i måtten på murritningen. Ev mellanrum mellan dörr och mur, efter montage bör mjukfogas 
alt täckas med plåt. Detta görs av kunden. 

• OBS! Om du har ett väggmonterat växthus på mur och väggen inte är förankringsbar utan kräver en 
träram, så måste Ni informera Classicum om detta. I måtten på ritningen är en träram inte inkluderad. 

• Vi rekommenderar en murbredd på minst 15 cm. För tegel innebär detta en helstensmur. 

• För att avleda vatten och undvika frostsprängningar rekommenderar vi att man lägger en täckplåt 

med droppnäsa på muren. 

Beroende på murmaterial kan man ibland montera växthuset utan plåt. Rådfråga i så fall alltid 

hantverkaren och företaget som sålt murmaterialet. 

• Kontrollera noga diagonalmåtten under murens uppförande. 

• Kontrollera att muren är i våg. 

• Vid skjutdörr/-ar, får det inte vara någon droppnäsa 75 cm åt det håll skjutdörren/-arna skjuts. 

• Vi rekommenderar att man har ventiler i muren. Antal ventiler avgörs av hur du tänkt 

använda växthuset. Dock ingen ventil vid de första 75 cm från dörrarna räknat (då kan 

dörren slå i). 

• Tänk på att förbereda för eventuella eluttag och vattenutkast. Dessa kan fällas in i muren om man 

vill. 

• Vi rekommenderat att muren får stå och bränna 3-4 veckor innan växthuset monteras på den. 

 

Vid frågor vänligen kontakta Classicum på telefon 040/40 51 90, vi hjälper er gärna. 

 

Att tänka på vid förankring av växthus i muren. 

• Beroende på material i muren används olika sorters bultar och pluggar. 

• Vid användning av tegel är det lämpligt att ha en längd på bult och plugg på ca 120-200 mm och 

en diameter på 8-10 mm. Det är viktigt att gå igenom 2 varv eller fler av tegel då detta utgör en 

säkrare förankring. 

• Vid användning av leca är det lämpligt att använda sig av plugg på 10 mm diameter och en längd 

på minst 120 mm. Det kan finnas specialbult för detta material som gör att plugg inte behövs. 

• Vid användning av tegel eller leca samt andra lite spröda material får expanderbult INTE användas 

då denna kan spräcka materialet. 

• För Y-tong eller lättbetongs sten finns det specialplugg som måste användas. 

• Vi rekommenderar att du alltid frågar i fackhandeln vilka bultar och pluggar som är lämpliga för 

just det murmaterial du har. 
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Täckplåt och montering 
Växthusets murlejdsprofil monteras på murens ytterkant, se skiss. 

För att skydda växthusmuren bör en täckplåt monteras. Fäst sedan 

murlejdsprofilen på insidan med vinklar. 

Täckplåten kan täcka hela murens bredd, se skiss. 

 
Om man vill visa muren inne

2
i växthuset går det också bra att endast lägga plåten under 

aluminiumprofilen, se skiss. 

På murens utsida kan täckplåten följa muren ca 20 mm och sedan viker man 

droppnäsan utåt. 

Det är viktigt att plåten ligger plant. Det får inte vara några vikta kanter varken där den 

skarvas eller i hörnen. 

Skjutdörrar måste kunna öppnas utan att täckplåten tar emot, se våra 

rekommendationer på föregående sida. 

Täckplåten ingår inte vid leverans utan kan beställas hos en plåtslagare. 2 

Murlejdsprofil 

1 Utsida 

Täckplåt 

Det går bra 

att endast ha 

plåt under 

murlejdsprofilen. 

Profilen är 42 mm 
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