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Sikkerhetsinstruksjoner

For alles sikkerhet er det viktig å følge instruksjonene nedenfor.

Ikke monter denne pergolaen selv, men kontakt en fagkyndig for hjelp dersom:
- Du er usikker på om pergolaen kan monteres på stedet du har valgt for montasje.
- Du forstår ikke bruksanvisningen eller deler av den.
- Du ikke har de nødvendige verktøyene tilgjengelig.

Ikke monter pergolaen når du finner ødelagte deler eller deler som mangler.
Skulle dette være tilfelle - kontakt oss omgående på
kundeservice@pergolux.no.



Innholdsliste
Kontroller at du har alle delene før montering. Kontakt oss

om noe skulle mangle.

PERGOLUX PERGOLA 3�3



❗Merk: Noen av delene er allerede forhåndsskrudd



PERGOLUX PERGOLA 3�4



❗Merk: Noen av delene er allerede forhåndsskrudd



PERGOLUX PERGOLA 4�4



❗Merk: Noen av delene er allerede forhåndsskrudd



Verktøy

Det anbefales å være minst 2�3 personer ved montasje
av denne pergolaen.



Montering �Norsk)

Kjære kunde,

Gratulerer med ny pergola og takk for at du handler hos PERGOLUX. Før

du starter monteringen er det viktig at du kontroller innholdslisten. Sjekk

at innholdet i de enkelte pakkene er komplette. Vær oppmerksom på at

noen skruer allerede er forhåndsmontert. Hvis emballasjen eller

pergolaen har synlige skader, ta et bilde og kontakt oss omgående på

kundeservice@pergolux.no eller via chat på vår hjemmeside.

Vi håper du var fornøyd med bestillingsprosessen og leveransen av

produktet. Vi er opptatt av å kontinuerlig forbedre våre produkter og

setter stor pris på tilbakemeldinger!

mailto:kundeservice@pergolux.no


Trinn 1�

Monter platene ②x4 til bunnen av søylene med ①x16 skruer med en
elektrisk drill eller en sekskantnøkkel.



Trinn 2�

Legg søylene �D1� og �D2� ned (pass på at søylene ikke blir ripet).

Monter bjelken �B1� fast til søylene. Skinnen på baksiden av bjelken er ferdig
montert, men det anbefales at skruene som holder skinnen slakkes ytterligere for å
lettere kunne skyve søyle �B1� ned i søyle �D2� og �D1�. Vent med å stramme til
skruene til du har festet alle bjelkene.

Benytt samme fremgangsmåte for den andre bjelken �B1�.



Trinn 3�
Monter de resterende bjelkene og søylene i systematisk
rekkefølge. Skru fast topp-platene ④ i alle hjørner med skruene
①, men vent med å stramme til før bjelkene, søylene og
takrennene (trinn 4� er montert.



Trinn 4�
Skyv 2stk. av brakettene⑪ inn i nederste spor i hver av takrennene �E1)x2 og �F1)x2
for montasje av tilleggsprodukter.

Om du ikke har behov for ekstrautstyr kan de svarte dekorlistene Ⓚ legges inn i
nederste spor istedenfor brakettene.

De hvite dekorlistene Ⓛ skal legges inn i øverste spor i hver av takrennene. Om du
senere ønsker å oppgradere din pergola med LED-lys skal disse legges bakom de
hvite dekorlistene.

Du kan nå henge takrennene �E1� og �F1� på bjelkene som vist nedenfor. Juster dem
slik at de passer best mulig i hvert av hjørnene før du skrur dem skru dem fast med
skruer⑫.

Tapen �10� som følger med må kuttes opp i 4 like biter og skal benyttes i skjøtene i
hvert hjørne for å tette igjen eventuelle glipper.



Trinn 5�
Stram til topp-platene ③ du monterte i trinn 3 med skruene ①.



Trinn 6�
Sett inn styrelamellen Ⓗx1 på den andre raden som vist nedenfor. Bruk
gjerne litt kraft for å få den inn.

Monter deretter de andre lamellene Ⓖ i rekkefølge.



Trinn 7�
Fest lamellene og styringsskinnen Ⓙ med skruer ④, skiver ⑤ og
muttere ⑥ som vist nedenfor.

Stram skruene til med en sekskantnøkkel.



Trinn 8�
Kontrollmål avstanden mellom alle søylene og fest deretter pergolaen til
underlaget. Egnede festemidler kan kjøpes hos en byggevareforhandler
nær deg. Påse at du ikke skrur gjennom membraner etc.



Trinn 9�
Monter stormsikringsplatene ⑧ og ⑨ på bjelkene med tilhørende skruer.



Gratulerer med ferdig montert pergola! 🎉

Godt jobbet! Nå har dere forbrent noen kalorier og fortjener virkelig å
slappe av under PERGOLUX pergolaen. Vi håper dere var fornøyd med
bestillingsprosessen, leveringen, monteringen og selve produktet.

Vi er opptatt av kontinuerlig forbedring og er derfor veldig interessert i
dine tilbakemeldinger. Og forresten, hvis du sender oss et bilde så
sender vi deg også en rabattkode på 1500kr du kan benytte på nye
PERGOLUX produkter!

Slik sender du bilde og tilbakemelding:
Gå til pergolux.no og klikk på “pergola” → “PERGOLUX Pergola” og bla
deretter ned til til “omtaler” og klikk på “skiriv en tilbakemelding”.
Eventuelt har du også mottatt en e-post fra oss hvor du kan sende inn
din tilbakemelding

Til slutt ønsker vi deg mange flotte og magiske drømmeøyeblikk under
din nye PERGOLUX pergola.

Mange varme og solfylte hilsener,
Teamet i PERGOLUX


