
Montagevejledning
for Robinie højbed
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Et højbed er et genial element, der kan indgå i havens samlede design som et fornyende supplement til helheden. 
Højbede har været kendt i århundreder, tidligere mest i køkkenhaver. I moderne haver anvendes højbede i mange 

sammenhænge af både æstetisk og praktisk karakter.
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Sveller leveres med udnakkede hjørner for enkel samling (huller er ikke boret)

Består af 4 stk. sveller 10x10xL120cm, 4 st-
k.10x10L240cm.Montagedele M10mm x L100 / 
L200cm gev. stænger med tilhørende 6 stk. M10mm 
rustfri topmøtrikker,
6 stk. M10mm rustfri alm. møtrikker (bund) samt 12 
stk. rustfri skærmskiver

HØJBED i Robinietræ 120x240xH20cm HØJBED i Robinietræ 120x240xH30cm

Består af 6 stk. sveller 10x10xL120cm, 6st-
k.10x10L240cm.Montagedele M10mm x L100 / 

L200cm gev. stænger med tilhørende 6 stk. M10mm 
rustfri topmøtrikker,

6 stk. M10mm rustfri alm. møtrikker (bund) samt 12 
stk. rustfri skærmskiver

Består af 8 stk. sveller 10x10xL120cm, 8 st-
k.10x10L240cm.Montagedele M10mm x L100 / 

L200cm gev. stænger med tilhørende 6 stk. M10mm 
rustfri topmøtrikker,

6 stk. M10mm rustfri alm. møtrikker (bund) samt 12 
stk. rustfri skærmskiver

HØJBED i Robinietræ 120x240xH40cm
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Ved montage af sveller efter de er stablet i ønsket højde kan man som her er vist ligge flise under så man får plads 
til at kunne montere møtrik på gevindstænger efterfølgende.

Sveller lignes op og fastholdes af kraftige skruetvinger.

Generelt før montage er det en god idé at gennemgå sveller og udvælge de mest rette og flotte som topkant. Træ 
er et levende materiale som vil have mindre skævheder og  variationer. Er der sveller der har lidt skævheder bruges 

disse bedst i mellem lag eller bund.
Bund afrettes sveller stables - bedst hvis alt er vandret i vater. 

Kan være god ide at stille højbed ovenpå gamle cementfliser el. lign. så man undgår at græs og ukrudt gror op af 
bed. Vælges dette kan de med fordel placeres så de stikker fra 3-4cm ind under svellebeddets yderste kant og ikke 

kommer i kambolage med montagemøtrik.

Gevindstænger afkortes med jernsav eller lille vinkelssliber - pas på at få rengjort ender så de ikke senere river i 
møtrik.

Der bores med 12mm. træbor - hele vejen igennem de stablede lag.
De fire hjørner skrues sammen - husk det er en god ide at give smørremiddel før sammenspænding af metaldele.
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Efter hjørner er fastgjort rettes langsider ind med skruetvinger og evt. træklodser som vist på billeder.

Her ses montage af gevindstænger i hjørner.

Topmøtrik med skærmskiver - rustfri kvalitet.
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Her ses H40cm højbed monteret på kant af stenfliser. Altid godt med lidt hestgødning i bund afsluttende med lag 
af jord

Bed H20cm. klar til brug

Dejligt at få jordbær op i højden - højbede giver ofte tidlig vækst.
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SkovTrup anbefaler at man beklæder sine højbede og palisade vægge med denne kraftige fugtplade - også kaldet 
sokkelplade. Herved opnår man at træ og jord adskilles og man forhindrer at ukrudt gror ud mellem træsveller. 

Dråber vendes ind mod træet.

Man kan som her også lave sandkasse til børnene og så måske senere bruge den som højbed.

SkovTrup ønsker god fornøjelse med højbedene!


