
 
SUIHKUOVEN ASENNUSOHJE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mikäli oven lisäksi asennetaan myös suihkuseinä, asenna seinä ensin.  

 Varmista, ettei lasin reuna missään tapauksessa osu kovalle lattia- tai seinäpinnalle, koska se 
voi aiheuttaa lasin rikkoutumisen. 

 Suihkuoven asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä. 

 Tämä ohje edellyttää, että suihkuhuoneen seinät ovat suoria ja suorakulmaisia. Ellei näin ole, 
ohjeen mukaiset mitat täytyy muuttaa todellista tilannetta vastaaviksi. 

 Lattian kallistuma voi olla enintään 1cm/1m kohti. 

 
 Ennen reikien poraamista seinään täytyy varmistaa, ettei porattavassa paikassa ole 

sähköjohtoja tai vesiputkia. 

 Toimituksessa mukana olevat vaarnat sopivat ainoastaan kiviseinään. Mikäli seinä on 
kipsilevyä tai muuta materiaalia, täytyy käyttää muita tarkoitukseen sopivia vaarnoja. 

 
1. Suihkuoven asennuksessa täytyy ottaa huomioon 

suihkuseinän leveys (joko 80 tai 90 cm). Mittaa 
78 cm (seinän leveys 80 cm) tai 88 cm (seinän 
leveys 90 cm) suihkutilan nurkasta ja tee vastaava 
merkintä seinään. Mikäli ovi asennetaan ilman 
suihkuseinää, oven sijainnin voi vapaasti valita. 
 

2. Ota seinäkiinnitysprofiili ja aseta se vatupassin 
avulla pystysuoraan seinälle siten, että profiilin 
reuna on samaa tasoa merkityn pisteen kanssa ja 
toinen pää on vasten lattiaa (Kuva 1). Poraa 5 mm 
terällä seinään kiinnitettävään profiiliin 
kiinnitysreiät (6 kpl. tasavälein). Aseta profiili 
seinää vasten ja merkitse kiinnitysreikien paikat 
seinään. Sen jälkeen ota profiili pois seinältä 
(mikäli merkinnät jäävät keraamisten laattojen 
saumakohtiin, käännä lista toisinpäin ja tee 
merkinnät uudelleen). 

 
3. Poraa reiät merkittyihin kohtiin (Ø 5 mm, syvyys 

30-35 mm). Älä käytä iskuporatoimintoa, se 
saattaa vahingoittaa keraamisia laattoja. Puhalla 
pöly pois rei’istä ja työnnä vaarnat porattuihin 
reikiin siten, että vaarnan ulkopää on samaa 
tasoa seinän kanssa. 
 

4. Aseta profiili takaisin seinälle ja kiinnitä paikoilleen 
ruuvien avulla. 
 

5. Aseta lattialle oviaukon kohdalle puukappaleet 
(max paksuus 1 cm), joiden päälle ovilasi voidaan 
tukea (Kuva 2). 

 

Pakkaus sisältää: 
1. Saranallinen lasiovi 
2. Saranoiden seinäkiinnitysprofiili 
3. Ruostumattomat/haponkestävät ruuvit 

(3,5x9,5) – 6 kpl. 
4. Ovenkahvasarja 
5. Vaarnat (5x25) + ruuvit (3,5x30) – 6 kpl. 

Seuraavat työkalut tarvitaan: 
1. Mittanauha 
2. Vatupassi 
3. Pora + poranterät (Ø 5 mm ja Ø 2,8 mm) 
4. Poran ruuvimeisseliterä 
5. Merkkauskynä 
6. Puiset asennuskappaleet ja -kiilat 
7. Kuusiokoloavain 2 mm 

 

Kuva 1 
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6. Tue ovilasin alareuna puukappaleisiin (saranan alapuoli näkyy 
kuvassa 3). Siirrä oven profiilisarana varovasti 
seinäkiinnitysprofiilin sisään (Kuva 4).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Säädä oven asento siten, että oven sarana 
olisi lattiaa vasten sekä ovilasin reunan ja 
suihkun väliseinän välinen etäisyys on 
kauttaaltaan 5 mm (Kuva 5). Varmista 
vatupassin avulla, että ovi on pystysuorassa. 
Vahvista oven oikea asento asettamalla 
puukiilat ovilasin ja lattian väliin. 

 
 
 

 
8. Oven ollessa oikeassa 

asennossa, poraa seinä-
kiinnitysprofiiliin merkittyihin 
kohtiin Ø 2,8 mm terällä reiät 
seinäkiinnitysprofiilin ja 
saranaprofiilin lävitse (Kuva 
6). Poraa reiät siten, että 
poranterä lävistää ainoastaan 
profiilin toisen puolen eikä 
terän pää tule ulos toiselta 
puolelta! (Kuva 7) 

 
 
9. Kiinnitä ovi seinäkiinnitysprofiiliin, ruuvaamalla toimitukseen kuuluvat ruostumattomat ruuvit (3,5x9,5 mm) 

porattuihin reikiin. Älä kiristä ruuveja liian tiukalle! Ruuvien liiallinen kiristäminen voi aiheuttaa niiden 
rikkoontumisen profiilin sisään ja siten myös profiilin vahingoittumisen. Poista kiilat oven alta. 
 
 
 

10. Säädä oven kiinnittymisasento saranan välirenkaan avulla  
(Kuva 8). 

 Löysää sarjaan kuuluvan 2 mm kuusikulma-avaimen avulla 
välirenkaan molempia kiinnitysruuveja (1) muutaman 
kierroksen verran. 

 Siirrä välirengas (2) asentoon, johon haluat oven kiinnittää. 

 Välirenkaan (2) ollessa sopivassa asennossa välirenkaan 
kiinnitysruuvit (1) voi kiristää paikoilleen. 

 
 

 
 

11. Asenna pakkaukseen kuuluva muovitiiviste (4) suihkun 
väliseinän (5) reunaan siten, että suihkuovi (6) painautuu 
suljettuna tiivistettä vasten (Kuva 9). Asenna ovenkahva. 
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