
1. Generel information

Kære kunde

Det glæder os, at du har valgt netop vores pavillon. 

Læs venligst dette dokument grundigt igennem, før du påbegynder montagen af pavillonen. 
Dette vil sikre, at du undgår problemer.

Anbefalinger:
• Behold pavillonen indpakket indtil endelig montering. Skal pakken ligge ude i en længere 

periode, anbefales en pressening til forlængelse af liggeperioden. 
• Når du vælger placeringen til din pavillon, skal du sikre dig, at den ikke vil blive udsat for 

ekstreme vejrforhold (områder med kraftig snefald eller vind).

Har du efter læsning af dette dokument spørgsmål eller brug for vejledning, er du altid 
velkommen til at kontakte os på tlf. 75 66 28 75. 

Maling og vedligeholdelse

Træ er et naturmateriale, der varierer i struktur og form afhængigt af vækstforhold. Store og 
små revner, farveforskelle og vridninger samt en skiftende struktur af træ er ikke fejl,
men et resultat af, at træ er et naturmateriale.

Ubeskyttet træ (undtagen fundamentbjælker) bliver grålige efter at have lagt uberørt
et stykke tid. De kan blive mørke og mugne. For at beskytte trædelene til din pavillon skal de 
straks behandles med et træbeskyttelsesmiddel.

Vi anbefaler, at du straks efter montering behandler din pavillon med en god grundingsolie 
og herefter med en oliebaseret træbeskyttelse eller maling. Kun dette vil forhindre 
fugtindtrængning i træværket. Læs mere her: www.solundhuse.dk/vedligehold-dit-traehus/

Når der males: Brug kvalitetsværktøj og maling. Følg anvisningen fra producentens 
sikkerheds- og brugsanvisninger for malingen og mal aldrig en overflade i stærkt sollys eller i 
regnvejr. Køber du ikke træbeskyttelse hos Sølund, anbefaler vi at kontakte en specialist om 
hvilken maling, der er egnet til ubehandlet nåletræ.

Korrekt behandling af træværket vil forlænge din pavillons levetid betydeligt. Vi anbefaler, at 
du inspicerer pavillonen grundigt en gang hvert halve år.

2. Forberedelse før montage

Værktøj og hjælpemidler

Til montering af pavillonen skal du bruge følgende værktøj:

• Montagesæt  
• Stige                    
• Hammer



• Vaterpas          
• Sav
• Kniv
• Målebånd
• Tang
• Skruemaskine

Forberedelse af montage: 
Sorter delene ifølge vægtegningerne i manualen og placer de relevante dele ved pavillonens 
sider.

BEMÆRK: Anbring aldrig delene direkte på græs eller på et mudret underlag, da det vil være 
meget vanskeligt eller endog umuligt at rense dem senere.

Fundament
Et godt fundament er det vigtigste for at garantere varigheden og sikkerheden af din 
pavillon. Kun et helt plan og solidt fundament, vil sikre problemfri montage af pavillonen, 
dens stabilitet og især tilpasning af dørene. Med et godt fundament vil din pavillon stå mange 
år frem. 

Vi anbefaler følgende fundamentmuligheder:
• Punktfundament
• Fundament af have- eller fortovsfliser 
• Fuldstøbt betonfundament

Læs mere om valg af fundament her: 
www.solundhuse.dk/valg-af-fundament/ 

3. Samling af pavillonen

Generelt om bundrammen (Fundamentbjælker)

Husets bundramme skal være helt flad og plan 
for at sikre, at monteringen gennemføres uden 
problemer.

BEMÆRK: Forskellige pavilloner kan have 
forskellige fundament-placeringer - se vedlagte 
bundrammetegning.

Placer de imprægnerede bundrammebjælker på 
det færdige fundament i overensstemmelse med 
tegningen med lige store intervaller. Sørg for, at 
bjælkerne er plane, før de bliver skruet sammen.

OBS: Kontroller diagonalmålene og juster 
sokkelrammen om nødvendigt. Kun hvis de 
diagonale mål er fuldstændigt ens, kan du fortsætte montagen (fig. 1). 

Fig. 1. Diagonalmål: Mål 1 til 1 og mål 2 til 2 skal 
være ens. Brug et vaterpas. 



RÅD: For at sikre beskyttelse mod vind og storm, 
anbefales det at fastgøre bundrammebjælkerne til 
fundamentet. Til dette kan du bruge for eksempel 
vinkelbeslag, karmskruer eller andet. Dette er ikke 
inkluderet i pakken.

Vi anbefaler også at lægge murerpap/vindpap eller 
lignende mellem fundament og bundrammen for at 
undgå, at fugt trænger op nedefra (ikke inkluderet). 

Generelt om gulv

Afhængigt af klimaet og pavillonens placering kan 
gulvbrædderne enten svulme op eller mindskes. Sørg 
evt. for ved samling af brædderne at have et mellemrum 
(1 mm.) for at give plads til, at brædderne kan udvide sig.

Hvis brædderne er fugtige, kan du sammensætte brædderne helt tæt, da der, når de senere 
bliver tørre, kan forekomme mellemrum.

Generelt om vægge

Væggene i din pavillon består enten af hele elementer eller af løse bjælker. Se pavillonens 
manual. 

- Ved montering af vægge som elementer skrues disse sammen (se manual). 

- Ved montering af vægge bestående af løse bjælker, er det vigtigt at huske:                                                                 
• Vægbjælkerne samles altid med deres tunge/fer opad
• Hvis det er nødvendigt, skal du bruge gummihammer (og evt. en slåklods til at slå på). 

Slå aldrig direkte på fer med hammeren. Monter væggene i overensstemmelse med de 
vedlagte vægplaner (sse manual).                       

• Hvis din pavillon har enkelte vægge uden vinduer (lukkede vægge), glem da ikke at starte 
montagen af døren og vinduerne løbende med montagen af de lukkede vægge. Se manual. 

Generelt om døre og vinduer

Finjustering ved døre og vinduer i 2-3 uger efter pavillonen er samlet, kan være nødvendigt, 
da pavillonen derefter vil have tilpasset sig vejrforholdene, og brædderne er faldet på plads.
Læs om justering af døre og hængsler her: 
www.solundhuse.dk/justering-af-doere-og-haengsler/

Generelt om tag

Pavillonens tag leveres i hele elementer i et antal svarende til pavillonens sider eller som løse 
brædder, som sømmes på i korrekt rækkefølge (se manual). 

Fig. 2. Illustration af bundrammebjælkerne 
og montage af gulvbræddder. 



Før du installerer taget, skal du sikre dig, at huset er helt plan. Brug et vaterpas til at 
kontrollere alle væggene. 

Bemærk: Brug en stabil stige eller stillads ved montage af taget. Taget kun er beregnet til at 
holde et lige tryk (sne, vind osv.) og ikke et direkte tryk på et bestemt punkt.

Følger der shingles tagpap med til din pavillon, kan du læse og se video om, hvordan du 
monterer disse her: www.solundhuse.dk/shingles-tagpap/ 

Generelle råd

Problem: Revner/huller opstår mellem vægbrædderne
Årsag: Der kan være eftermonteret dele til pavillonen, som ikke tillader træet at vokse/
mindskes.
Løsninger: 
- Afmonter disse dele. 
- Hvis døren/vinduet er fastgjort til vægbjælkerne med skruer/søm, fjernes disse skruer/søm.

Problem: Døre og vinduer sidder fast
Årsag: Pavillonen/fundamentet har sat sig.
Løsning: Kontroller, om pavillonen er i vater. Understøt bundramme, eventuelle bjælker og 
vægge.

Årsag: Døre og vinduer er svulmet op på grund af fugt.
Løsning: Juster døren og vinduets hængsler. Hvis det er nødvendigt; fil døren eller vinduet.

Skulle der mod forventning opstå fejl eller mangler, kontakt da venligst straks Sølund Huse.
 
Vi ønsker dig alt succes med montagen af din pavillon og meget glæde af den fremover.
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Monteringsvejledning 
DK - Før du begynder  

• Det anbefales at tage lidt tid at kigge instruktionerne igennem, før du 
begynder.

• Montagen skal ske i nummerisk rækkefølge som vist.
• Montage vejledningen er kun lavet i visuelle billeder og ikke alle afsnit er 

angivet i detaljer.
• Kontroller alle dele for fuldstændighed og tilstand inden montagens start.
• Montagen skal udføres af mindst 2 personer.
• Anbefales at fæstnes i til fundamentet i tilfælde af stærk vind.
• Bor de dele og steder, hvor det vises. Vi anbefaler at skuret kun monteres, 

som vist i denne vejledning
• Forsøg ikke at samle huset under stærke vindforhold.
• Bor hullerne i elementerne i overensstemmelse med mærkerne.

Instruc ons d’assemblage 
FR - Avant de commencer: 

 Avant de commencer le processus d’assemblage, veuillez s’il vous plaît vous
familiariser parfaitement avec les instruc ons. 

 La maison doit être assemblée suivant la séquence indiquée dans les in-
struc ons. 

 Les instruc ons s’entendent comme lignes directrices, toutes les étapes ne 
sont pasdécrites en détails. 

 Avant de commencer l’assemblage, vérifier tous les éléments.
 Deux personnes sont nécessaires au minimum pour l’assemblage.
 Ne pas tenter d’assembler la maison dans des condi ons de vents forts.
 Percer les trous dans les éléments suivant les marques.
 

Montage-instruc e 
NL - Alvorens te beginnen: 

 Voordat u begint met de montage raden wij u aan de handleiding grondig
door te lezen. 

 Bij de montage van het huis dient u de volgorde zoals deze in de
handleiding is aangegeven te volgen. 

 De handleiding is bedoeld als richtsnoer, niet alle stappen zijn in detail
uitgewerkt. 

 Vóór de montage dienen alle details gecontroleerd te worden.
 De montage van het huis dient  door tenminste twee personen uitgevoerd

te worden. 
 Het huis nooit in harde wind opbouwen.
 Gaten in onderdelen boren, waar dit staat aangegeven.

Pokyny k montáži 
CZ - Než začnete: 

 Než začnete s montáží, seznamte se důkladně s těmito pokyny.
 Domek musí být sestaven v pořadí uvedeném v pokynech.
 Pokyny slouží pouze jako vodítko, ne všechny kroky jsou zde popsány dopo-

drobna. 
 Než začnete s montáží, zkontrolujte všechny díly. 
 K montáži jsou zapotřebí minimálně dvě osoby.
 Nepokoušejte se smontovat domek za silného větru.
 Vyvrtejte do dílů otvory podle značek.

Pokyny pre montáž 
SK - Predtým, než začnete: 

 Predtým, než začnete montovať, sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito 
pokynmi. 

 Dom je potrebné zmontovať podľa poradia uvedeného v pokynoch.
 Tieto pokyny poskytujú návod, nepopisujú však detailne všetky kroky.
 Predtým, než začnete montovať, skontrolujte všetky čas .
 Pri montáži sú potrební najmenej dvaja ľudia.
 Nepokúšajte sa montovať dom pri silnom vetre.
 Otvory v jednotlivých čas ach vyvŕtajte podľa označenia.

 Sofia Tepavillon 
V.1
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Pos. Detaljer i mm (Tolerance/Toleranz ...-+ 2mm) Pos. 

1. 

60 x 1109 x 2300 

2. 

3. 

60 x 1109 x 1953 

4. 

5. 

60 x 189 x 2218 

6. 

7. 

32 x 690 x 1894 

8. 

9. 

32 x 328 x 1214 

10. 

11. 
3 x 260 x 370 

12. 

13. 
40 x 80 x 2300 

14. 

15. 
40 x 80 x 1777 . 

16. 

17. 
40 x 80 x 1337 

18. 

19. 
19 x 96 x 1070 

20. 

21. 
12 x 90 x 1325 

22. 

Pcs. 

x 2 

x 2 

x 4 

x 1 

x 2 

x 36 

x 2 

x 4 

x 4 

x 8 

x 4 

Detaljer i mm (Tolerance/Toleranz ...-+ 2mm) 

60 x 1109 x 1953 

60 x 386 x 1953 

32 X 896 X 1214 

32 x 690 x 1894 

12 x 974 x 1955 

12 x 160 x 160 

40 x 80 x 2140 

40 x 80 x 1777 

40 x 80 x 160 

28 x 28 x 1260 

12 x 90 x 1325 

Pcs. 

x 4 

x 2 

x 2 

x 1 

x 8 

x 1 

x 2 

x 4 

x 4 

x 8 

x 4 
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Pos. Details in mm (Tolerance/Toleranz ...-+ 2mm) Pcs. Pos. Details in mm (Tolerance/Toleranz ...-+ 2mm) Pcs. 

23. 
12 x 42 x 1510 

x 1  24. 
12 x 42 x 1945 

x 2 

25. 
12 x 42 x 1890 

x 1  26. 
19 x 45 x 1446 

x 1 

27. 
40 x 60 x 1446 

x 1  28. 
40 x 60 x 1878 

x 2 

29. 
12 x 90 x 2120 

x 11  30. 
19 x 60 x 2090 

x 4 

31. 
15 x 15 x 269 

x 72  32. 
15 x 15 x 345 

x 72 

33. 
3 x 1000 x 2800 

x 4  34. 
3 x 1000 x 1000 

x 1 

35. 
Ø4,5 x 90 

x 55  36. 
Ø4,5 x 75 

x 127 

37. 
Ø3,5 x 50 

x 44  38. 
Ø3,5 x 35 

x 343 

41. 
Ø3 x 10 X 

260 

42. x 1  43. x 1 

44. x 2  45. x 4 

39. 
Ø4 x 25 

x 4  40. 
Ø1,5 x 25 

x 288 
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 Sofia Tepavillon 
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 Sofia Tepavillon 
Ø 4 mm 

Ø 8 mm 

75 mm x 5 St 4 mm 

BERTILO MODULAR FLEX System 

= 
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 Sofia Tepavillon 

75 mm x 28 St 4 mm 

50 mm x 16 St 4 mm 

75 mm x 16 St 

4 mm 

7X 
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 Sofia Tepavillon 

75 mm x 4 St 

4 mm 

35 mm x 4 St 

75 mm x 8 St 

4 mm 

75 mm x 4 St 4 mm 

75 mm x 16 St 4 mm 75 mm x 4 St 4 mm 

4X 
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 Sofia Tepavillon 

90 mm x 8 St 4 mm 

75 mm x 16 St 

35 mm x 16 St 
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 Sofia Tepavillon 

90 mm x 9 St 

75 mm x 8 St 4 mm 

4X 

4 mm 



9 

 Sofia Tepavillon 

90 mm x 4 St 4 mm 

90 mm x 12 St 

4 mm 

90 mm x 8 St 

4 mm 
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 Sofia Tepavillon 

90 mm x 8 St 4 mm 

35 mm x 24 St 4 mm 

90 mm x 4 St 

4 mm 

35 mm x 4 St 

4 mm 
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 Sofia Tepavillon 
35 mm x 18 St 

35 mm x 126 St 
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 Sofia Tepavillon 
35 mm x 32 St 

14 mm x 260 St 

35 mm x 32 St 4 mm 
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 Sofia Tepavillon 
35 mm x 32 St 

25 mm x 24 St 

2X 

25 mm x 72 St 

2X 
25 mm x 48 St 

2X 
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 Sofia Tepavillon 
35 mm x 9 St 

4X 

25 mm x 4 St 
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 Sofia Tepavillon 

35 mm x 12 St 

2X 

4X 

4X 

35 mm x 15 St 

8 mm 

4 mm 



16 

 Sofia Tepavillon 

50 mm x 6 St 

50 mm x 8 St 

4 mm 

4 mm 




