
KÄÄNTÖSUIHKUOVI
ASENNUSOHJEET

TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT!

Tarkista tuote välittömästi saatuasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden 
vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista tai puutteista tulee 
ilmoittaa välittömästi, sillä reklamaatioita ei käsitellä asennuksen jo tapahduttua.

Käsittele tuotetta huolella ja vältä iskuja ja tärähdyksiä lasin kaikille puolille. 
Huomaa: turvalasia ei voida jälkikäteen korjata.
Tarkista vielä toiseen kertaan, että tilaamasi suihkuovi sopii sille suunniteltuun paikkaan. 
Mukana tulevat kiinnittimet ovat tarkoitettu kiinteisiin seiniin käytettäviksi; ontot tai kevytseinät 
tarvitsevat erikoiskiinnittimiä, joita saat tavarantoimittajaltasi.

Varmista, että sinulla on kaikki työn suorittamiseen tarvittavat työkalut (katso työkalulista). Saatat 
joutua harkitsemaan erityisporanterien hankkimista tavarantoimittajaltasi. 

Tarkista vielä kerran, että kaikki osat ovat paketissa mukana (katso osalista)
Varmista, että suihkukaukalo on asennettu täysin suoraan joka suunnalta kantavaa seinää vasten 
sekä ennen suihkualueen asennusta jatkuva nauha silikonieristettä löytyy suihkukehikon yläosan ja 
kaakelin saumakohdasta. Kaakeloinnin tulee kattaa vähintään 1950 mm suihkukehikon yläosasta 
lukien.
YLEISET VOIMATYÖKALUJEN KÄYTÖN TURVALLISUUSOHJEET
ÄLÄ KÄYTÄ PORAA TEHTÄVIIN JOIHIN SITÄ EI OLE SUUNNITELTU.
ÄLÄ JÄTÄ PORAA KÄYNTIIN ILMAN VALVONTAA.
ÄLÄ KANNA PORAA SORMESI OLLESSA KÄYTTÖKYTKIMELLÄ.
KUN PORAAT, VÄLTÄ SEINISSÄ PIILOSSA OLEVIA PUTKIA JA SÄHKÖKAAPELEITA
 OHJEITA & NEUVOJA
Puhdista silikonoitavat pinnat ensin metyloidulla alkoholilla. Noudata kaikkia annettuja 
metyloitujen alkoholien turvallisuusohjeita.
Varmista ennen poraamista, että putkia tai kaapeleita ei ole piilossa. Jos poraat keraamisia laattoja, 
käytä maalarinteippiä laatassa estämään poranterän lipsumista.
ÄLÄ KÄYTÄ poran iskutoimintoa poratessasi keraamisia laattoja.

Turvallisuusohjeita

Käytä suoja-
kenkiä

Käytä turvalaseja poratessa

KÄYTÖN JÄLKEEN
Puhdista suihku saippualla ja vedellä käytön jälkeen. Tämä on erityisen tärkeää kovan veden alueilla.
Kuluttavia tai hinkkaavia pesuaineita ei tule käyttää. Huolehdi, että pinnat eivät pääse kosketuksiin 
vahvojen liuottimien kanssa. Lasinpuhdistajia voi varovaisesti käyttää, mutta ole tarvittaessa 
yhteydessä aineen valmistajaan. Lisää tarvittaessa rasvaa taataksesi oven sujuvan liikkeen. Pidä 
nämä ohjeet tallessa jälkihoidon ja asiakastuen yhteystietojen varalta. 



KIINNITYSOSAT
(KOOT EIVÄT SUHTEESSA)

4 x 10 mm ruuvi Seinäkiinnike

Kahva Suojus

#2 ristipäämeisseliä

Kynä

VAROITUS - TÄMÄ TUOTE ON PAINAVA JA VAATII
KAHDEN IHMISEN VOIMAT ASENNUKSEEN

Vakiokoko Säätövara

4 x 30 mm ruuvi

Pohjan muovitiiviste

Magneettitiiviste Suoja pohjatiivisteelle

TARVITTAVAT TYÖKALUT

2.5 mm ja 8 mm porapäät
Porakone

Mitta

Laadukasta silikonitiivistettä ja puristin

Vatupassi vaaka- ja pystytason osoittimin



Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3

4x
30

 ru
uv

it

Vaihe 1
Merkitse seinäprofiilin kiinnityskohta seinään.
Seinäprofiilien tulee olla täysin suorassa. Käytä apuna vatupassia tai
luotia.
Vaihe 2
Poraa reikä ja aseta seinäkiinnike (osa C).
Toista kahteen kertaan kummallekin seinäprofiilille.

Vaihe 3
Aseta kehikko kelkkaan ja seinäprofiiliin.

Vaihe 4
Vaihe 5

porapää

Vaihe 6

3,5x10

4x30mm
ruuvit

Vaihe 4
Kiinnitä seinäprofiilit seinään 4x30mm ruuveilla
(osat B, E & F).

Vaihe 5
Poraa 3 toisistaan yhtä etäällä olevaa reikää
2.5mm porapäällä seinäprofiilin ja kehikon läpi.
Kiinnitä 3.5x10mm ruuveilla (osat A, E & F).
Vaihe 6
Taataksesi oven sujuvan kääntöliikkeen voit
irrottaa saranasuojan ja säätää vaakatasoa
kuvan osoittamalla tavalla ruuveja löysäämällä.



Vaihe 7

Vaihe 8

Vaihe 8

Vaihe 9

Vaihe 7
Kiinnitä kahva (osa D) oveen kuten yllä.

ÄLÄ KÄYTÄ SUIHKUTILAA
VUOROKAUTEEN TIIVISTÄMISESTÄ

Vaihe 8
Paina magneettiluiska kiinni (osa G)
Käytä kulmakiinnikettä (osa H) yhdistääksesi osat F ja G.
Vaihe 9
Käytä laadukasta silikonitiivistettä ja puristinta valmiin
oven tiivistämiseen. Laita silikonitiivistettä vain ulkopuolelle.



SIVUPANEELI
ASENNUSOHJEET

TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT!

Tarkista tuote välittömästi saatuasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden 
vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista tai puutteista tulee 
ilmoittaa välittömästi, sillä reklamaatioita ei käsitellä asennuksen jo tapahduttua.

Tarkista vielä toiseen kertaan, että tilaamasi suihkuovi sopii sille suunniteltuun paikkaan. 
Mukana tulevat kiinnittimet ovat tarkoitettu kiinteisiin seiniin käytettäviksi; ontot tai kevytseinät 
tarvitsevat erikoiskiinnittimiä, joita saat tavarantoimittajaltasi.

Varmista, että sinulla on kaikki työn suorittamiseen tarvittavat työkalut (katso työkalulista). Saatat 
joutua harkitsemaan erityisporanterien hankkimista tavarantoimittajaltasi. 

Tarkista vielä kerran, että kaikki osat ovat paketissa mukana (katso osalista)
Varmista, että suihkukaukalo on asennettu täysin suoraan joka suunnalta kantavaa seinää vasten 
sekä ennen suihkualueen asennusta jatkuva nauha silikonieristettä löytyy suihkukehikon yläosan ja 
kaakelin saumakohdasta. Kaakeloinnin tulee kattaa vähintään 1950 mm suihkukehikon yläosasta 
lukien.
YLEISET VOIMATYÖKALUJEN KÄYTÖN TURVALLISUUSOHJEET
ÄLÄ KÄYTÄ PORAA TEHTÄVIIN JOIHIN SITÄ EI OLE SUUNNITELTU.
ÄLÄ JÄTÄ PORAA KÄYNTIIN ILMAN VALVONTAA.
ÄLÄ KANNA PORAA SORMESI OLLESSA KÄYTTÖKYTKIMELLÄ.
KUN PORAAT, VÄLTÄ SEINISSÄ PIILOSSA OLEVIA PUTKIA JA SÄHKÖKAAPELEITA
 OHJEITA & NEUVOJA
Puhdista silikonoitavat pinnat ensin metyloidulla alkoholilla. Noudata kaikkia annettuja 
metyloitujen alkoholien turvallisuusohjeita.
Varmista ennen poraamista, että putkia tai kaapeleita ei ole piilossa. Jos poraat keraamisia laattoja, 
käytä maalarinteippiä laatassa estämään poranterän lipsumista.
ÄLÄ KÄYTÄ poran iskutoimintoa poratessasi keraamisia laattoja.

KÄYTÖN JÄLKEEN
Puhdista suihku saippualla ja vedellä käytön jälkeen. Tämä on erityisen tärkeää kovan veden alueilla.
Kuluttavia tai hinkkaavia pesuaineita ei tule käyttää. Huolehdi, että pinnat eivät pääse kosketuksiin 
vahvojen liuottimien kanssa. Lasinpuhdistajia voi varovaisesti käyttää, mutta ole tarvittaessa 
yhteydessä aineen valmistajaan. Lisää tarvittaessa rasvaa taataksesi oven sujuvan liikkeen. Pidä 
nämä ohjeet tallessa jälkihoidon ja asiakastuen yhteystietojen varalta. 

Käsittele tuotetta huolella ja vältä iskuja ja tärähdyksiä lasin kaikille puolille. 
Huomaa: turvalasia ei voida jälkikäteen korjata.

Turvallisuusohjeita

Käytä suoja-
kenkiä

Käytä turvalaseja poratessa

Turvallisuusohjeita



Vakiokoko Säätövara

KIINNITYSOSAT
(KOOT EIVÄT SUHTEESSA)

4 x 10 mm ruuvi Suojus

#2 ristipäämeisseliä

Kynä

TARVITTAVAT TYÖKALUT

2.5 mm ja 8 mm porapäät
Porakone

Mitta

Laadukasta silikonitiivistettä ja puristin

Vatupassi vaaka- ja pystytason osoittimin

VAROITUS - TÄMÄ TUOTE ON PAINAVA JA VAATII
KAHDEN IHMISEN VOIMAT ASENNUKSEEN



Vaihe 1

8 mm poranterä

Vaihe 2

Vaihe 1
Merkitse seinäprofiilin kiinnityspaikka seinään.
Seinäprofiilien tulee olla täysin suorassa. Käytä vatupassia tai luotia apuna.

Vaihe 2
Poraa reikä ja aseta seinäkiinnike (tulevat suinkunoven mukana).

Vaihe 3

Vaihe 3
Aseta sivupaneeli seinäprofiiliin.



Vaihe 4

Vaihe 5

Pidä nämä ohjeet turvallisessa paikassa.

2.5mm porapää

4x10mm ruuvit

ÄLÄ KÄYTÄ SUIHKUA VUOROKAUTEEN
TIIVISTÄMISEN  JÄLKEEN.

Vaihe 6

Vaihe 6
Tiivistä viimeistelty ovi laadukkaalla silikonitiivisteellä ja silikonipuristimella.
Lisää tiivistettä vain ulkopuolelle. 

Vaihe 4
Poraa 3 reikää (sijainnit YLHÄÄLLÄ ja ALHAALLA) 2.5mm poranterällä
kulmapylvään läpi missä suihkuoven kehys on ja kiinnitä 4x10mm ruuveilla
(osat A & B).
TÄRKEÄÄ: Poraa vain esiporattuihin ruuvinreikiin kulmapylväässä. 
ÄLÄ tee ylimääräisiä reikiä kulmapylvääseen.
Vaihe 5
Poraa 2 reikää (sijainnit YLHÄÄLLÄ ja ALHAALLA) 2.5mm poranterällä
seinäprofiilin ja sivupaneelin läpi ja kiinnitä 4x10mm ruuveilla (suihkuoven
kiinnitysosien mukana).
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