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Gavlbeslagene er likesidete og snus ved montering på venstre alternativt høyre side. Anvisninger for skruehull fin-
nes på begge sider, men brukes kun på den vertikale siden. Gavlbeslag monteres enklest med samme avstand som 
taksteinens lekteavstand og gjennom å skrus i vindskien med rustfrie skruer, f.eks. møneskruer. Vindskiens plasse-
ring tilpasses mot taksteinens byggehøyde over bærelekten slik at de anviste skruehullene havner rett. For Exklusiv 
takstein monteres vindskien ca. 50 mm over bærelekten og for Carisma takstein i samme høyde som bærelekten.
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Gavlbeslag 
Art nr 0416..

Monteringsbilde 1. Begynn med å kappe nederste gavlbeslaget i rett len-
gde. Mål avstanden fra nedre kanten på første taksteinen til nedre kanten 
på taksteinen i andre raden og legg til ca. 10 mm.

Monteringsbilde 2. Kapp deretter gavlbeslaget i overkanten etter dette 
målet. Da skjules kappet av neste gavlbeslag.

Monteringsbilde 3. Legg en distansekloss tilsvarende gavlbeslagets 
betongtykkelse ved det nedre skruehullet på første gavlbeslaget for at den 
skal få samme retning mot vindskien som de overlappende gavlbesla-
gene.

Monteringsbilde 4. Løft gavlbeslaget i overkant slik at det får samme 
nivå som taksteinen det møter. Dette medfører at man unngår horisontale 
åpninger ved overlappingene.

Monteringsbilde 5. Bor i anvisningen og skru fast gavlbeslaget i vind-
skien med rustfrie skruer. Legg overkanten på neste gavlbeslag mot nedre 
kanten på taksteinen i rad nummer tre, så blir gavlbeslagenes dekkende 
lengde lik som taksteinens lekteavstand. Fortsett slik opp til mønen.

Monteringsbilde 6. Tilpass høyden på mønekammen slik at mønesteinen 
dekker over gavlbeslaget. Skyt opp siste gavlbeslaget slik at det overlap-
pes av mønesteinen. Dette medfører at siste gavlbeslaget overlapper det 
underliggende noe mindre. Kompletter eventuelt med en passbit for å 
dekke åpningen under møneslutten.


