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STEG �

ABC:s har flera olika varianter av ytterväggsgaller, 
YG, YGIG, YGLD etc – se produktblad för mera 
information. Lika för alla rektangulära är att de 
består av en ram, och beroende på storleken, en 
eller flera gallerinsatser. Undantaget är runda som 
enkelt skruvas fast i underlaget.
Börja med att lossa montageskruvarna som håller 
fast insatsen/insatserna i ramen. Lyft ur insatsen/
insatserna så ramen blir tom.
Vid större storlekar, sitter en eller flera U-profiler 
i ramen – låt dessa vara kvar – ramen blir då mer 
stabil och lättare att montera.

Anmärkning:
Gallret har ett smådjursnät som sitter mellan in-
satsen och ramen, detta nät är löst för underlätta 
rensning av gallret i framtiden.

STEG 2

Måtten på ABC:s galler som återfinns i produkt-
katalog, hemsida eller produktblad är håltagnings-
mått. Det är detta mått som behövs tas upp i 
underlaget för att gallret, som är något mindre, 
skall få plats. Måtten anges alltid med bredden (B) 
före höjden (H), ex:
YG 500x300  (500 brett, 300 högt)
För in gallrets ram i det hål som tagits upp i un-
derlaget.

MONTERINGSANVISNING

Gäller för:  ABC -YG,  YGIG, YGVZ, VÄDERGALLER, 
YGV, YGLD, YGAL, YGC, YG/GL, YGBS



Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.
ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 Fax:033-29 08 99 www.abcvent.se 

©
2

STEG 3:

När ramen är placerad så dess sarg täcker hålet i 
underlaget, fästes denna lämpligen med skruv på 
insidan av ramen i ned- och överkant, eller med 
popnit i sidorna. Vid behov går det även att borra 
hål i flänsen och fästa ramen på så vis i underlaget, 
och om behövligt, täta på erforderligt vis.

Anmärkning:
På ABC YGIG kan montaget ske med skruv runt 
om. Används popnit på ABC YGV krävs att dessa 
är i robust utförande.

STEG 4:

Efter att ramen är fixerad vid underlaget, sätt 
insatsen/insatserna på plats och skruva fast dessa 
med medföljande skruv. 
Beroende på typ av galler/storlek etc. kan antalet, 
och typ av skruv, variera.


