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Stella pocket door yksittäispakattu kartonkiin.1
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Stella pocket door on aina esikasattuna.2

Liukukisko, asennusohjeet sekä asennusruuvit pakattuina kasetin 
sisään.
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Kartonkipakkaus sisältää kasaustarvikkeet ja 
tarvittavat ruuvit.3
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kipsilevyruuvi

B-S 3,9x30-PH
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Yläkiskon runkoprofiilin kiinnitys (8 ruuvia).4
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Irroita liukukisko runkoprofiilista.5

Runkoprofiili asennettuna.
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Aseta valmis runkokasetti valmiiseen aukkoon. 
Katso asennusaukkotaulukko sivut 26-27.6
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Kiinnitä kasetti umpiseinän päästä (3 ruuvia).7
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Kiinnitä yläkisko väliseinän runkoon.8



10

Tarkista pystysuunnan suoruus vatupassilla ja kiinnitä 
kasetti lattiaan.9
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Alukehäoven alaohjain (takimmaiset reiät).

Lasioven alaohjain (etummaiset reiät).

10 Puuoven alaohjain on esiasennettuna kasettiin.
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Kiinnitä kisko ylärunkoprofiiliin.11
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Kiinnitä kisko runkopalkkiin kiinnitysrei’istä (3-5 ruuvia levey-
destä riippuen).12
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Asenna ovi paikoilleen. Huom! Kiinnitä kipsilevyt ennen oven asennusta 
siihen tarkoitetuilla erikoiskipsilevyruuveilla (sis. toimitukseen).13

Kannatinhelan asennus 130 mm oven päästä
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Työnnä kannatinpultti ripustimen uran pohjaan, jotta ovi keskit-
tyy oikeaan asentoon → säädä oven korkeus ja lukitse.14
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15 Säädä oven pysäytyskohta 
auki ollessa. 16 Säädä oven pysäytyskohta 

oven ollessa kiinni.

(PYSÄYTINTÄ EI TARVITA JOS OVESSA ON HIDASTIN)
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4. Laita hidastin pyörästöineen kiskon sisään.

5. Lopuksi laita laukaisunasta paikoilleen.

1. Yhdistä hidastin pyörästöön sokkatapilla. 2. Sokkatapin lukitusprikka.

Hidastimen asennus (lisävaruste)

3. Valmis hidastin.

6. Laukaisimen säätö ja lukitus.
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18 Asenna ovensuulistat (2 kpl).
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19 Kiinnitä sekä listassa että metallirungossa olevista esi-
poratuista rei’istä (3 kpl).
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Aseta vastakarmi ja kiinnitä paikoilleen (3 ruuvia).20
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Katkaise ylävaakakarmit oikeaan mittaan ja työnnä
ne paikoilleen (2 kpl).21

Lukitse ylävaakakarmi asennusruuveilla.22
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23 Lopuksi asenna oven karmilistat (ei kuulu toimitukseen).
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24 Lukon ja vastakappaleen asennus (lisävaruste)
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1A.  Kun ovi on säädetty kohdalleen, mittaa 
yläkiskosta lukkokielekkeen yläreunan kohta.

1B.  Huom! Mitta suuntaa antava; riippuu 
lopullisesta oven korkeussäädöistä.

YLÄREUNA
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2. Mittaa yläkiskosta kuvan mukainen vasta-
karmiin tehtävä lukkokielekkeen reiän paikka.

YLÄREUNA

YLÄREUNA

3. Poraa vastakarmiin 3x10 mm reiät (min. 
syvyys 16 mm)

4. Poista lopuksi ylimääräinen materiaali 
(esim. mattoveitsellä)

YLÄREUNA

5. Asenna vastarauta kolon yläreunan kanssa 
tasan.

YLÄREUNA
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Asennusaukon mitoitus yhdelle ovelle25

Ovi A x B Ovi A x B
M7 2040 x 725 2114 x 1470 M10 2040 x 1025 2114 x 2070

M8 2040 x 825 2114 x 1670 M11 2040 x 1125 2114 x 2270

M9 2040 x 925 2114 x 1870 M12 2040 x 1225 2114 x 2470

Huom ! Aukon mitat valmiista lattiapinnasta. Aukon korkeuden mitoituksessa huomioi-
tava lattian pintamateriaalin paksuus.

B

A 20
40

725/825/925/1025/1125/1225
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Asennusaukon mitoitus pariovelle

A

B

20
40

725/825/925/1025/
1125/1225

Ovi A x B Ovi A x B
M7 2040 x 725 x2 2114 x 2900 M10 2040 x 1025 x2 2114 x 4100

M8 2040 x 825 x2 2114 x 3300 M11 2040 x 1125 x2 2114 x 4500

M9 2040 x 925 x 2 2114 x 3700 M12 2040 x 1225 x2 2114 x 4900

26

Huom ! Aukon mitat valmiista lattiapinnasta. Aukon korkeuden mitoituksessa huomioi-
tava lattian pintamateriaalin paksuus.

• Molemmista vakiomittaisista runkoprofiileista 
katkaistaan -20 mm pois kuvan osoittamasta 
kohdasta (ei kiskosta). 

• Profiilien päät tulevat puskusaumalla vastakkain.



28

27 Elementin korkeussäätö 9 - 27 mm (lisävaruste)

Zaleca się postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją przy użyciu odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami. W przypadku elementów, których powierzchnia może być ostra 
należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Firma Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o. Sp. k. uchyla się od odpowiedzialności za działania wynikające 
z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją. 

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment 
and work area protection. The company Laguna Hardware Factory Limited Liability Limited Partnership  refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this 
instruction.

20
11

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach
bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.
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28 Korotussarjan asennus (lisävaruste)

• Käytetään päällystämättömälle lattialle asennettaessa (esim. betoni).
• Asenneteaan kuvan mukaan etu- ja takakorotusosat haluttuun korkeuteen lattiamateri-

aalista riippuen (9-27 mm).
• Huom! Haluttu korkeus lisätään aukolle annettuun korkeusmittaan.

• Takakorotus • Etukorotus

Korotusosat säädetään haluttuun korkeuteen ja kiinnitetään mukana tulevilla ruuveilla.
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POCKET DOOR

Myynti:
Liikkalankuja 6, 00950 Helsinki
puh. +358 (0)9 755 131

Tilaukset:
tilaukset@carlocasagrande.fi
www.carlocasagrande.fi

Varasto:
Lapinjärventie 77
07800 Lapinjärvi
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