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Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloitusta. Tarkista että tuote on 
ehjä ennen asennuksen aloitusta. Suosittelemme että asennuksen tekee 2 henkilöä.

1. Mittaa kattolistan leveys ja lyhennä lista oikeaan mittaan. (toimitetaan ylipitkänä)
Kiinnitä lista kattoon uppokantaisilla ruuveilla. Listassa ei ole reikiä valmiina.
Pystyyn tulevat listat on valmiiksi oikeassa mitassa. Jos rakenteet ovat vinot, 
niin tarkista alle jäävän aukon koko, että ovet ja kiinteät lasit mahtuvat paikalleen.
Listoja voi tarvittaessa lyhentää 1-3mm, varmista kuitenkin että yläelementti mahtuu
edelleen paikalleen listojen sisään.

2. Nosta yläelementtipaikalleen ja asenna u-lista
sen alapuolelle (lyhennä myös tämä mittaan). 
Elementin asennuksessa kannattaa käyttää
tukea. Kun saat sivuseiniin tulevat listat paikalleen,
niin elementti pysyy ylhäällä listojen päällä.
(pitkät elementit pidä tuki alla liiman kuivumisen ajan)

Liimaa yläelementti listoihin laadukkaalla rakennusliimalla.
Esimerkiksi polymeeriliimamassa toimii hyvin, huomioi
kuivumisaika.

3. Kiinnitä vaakaan tulevat listat lattiaan. Yläpuolelle
tulee saman mittaiset, niitä ei tässä kohtaa vielä kiinnitetä.
(kuvassa mallina mihin listat tulevat)

4. Kiinnitä ovi sivuelementtiin ja nosta
sekä ovi että sivuelementti yhtä aikaa
paikalleen. Katso kuva seuraavalta 
sivulta.
Kiinteä elementti liukuu
sivulistojen sisään. Tue elementti
suoraan  linjaan alareunasta ja varmista 
että oven linja on tasan puolivälissä
miinus 1-2mm (ovien käyntiväli)

Nosta toinen elementti samalla tavalla
ja liimaa molemmat listoihin. Tue
elementit liiman kuivumisen ajaksi
jotta ne eivät pääse liikkumaan.

Muista laittaa myös elementin päälle 
tuleva lista paikalleen. Lista liimataan
yläelementtiin ja sen voi tukea esim.
teipillä kuivumisen ajaksi.

Kiinnitä lopuksi vetimet ja tarkista
ovien toiminta.



Oven saranan toimintaperiaate ja kokoamisjärjestys

Huolto- ja hoito-ohjeet
Pesutarve riippuu paljolti ympäristön olosuhteista. On suositeltavaa pestä lasipinnat 
säännölllisesti, vähintään kerran vuodessa. Hyviä työvälineitä ovat märkä 
pesurätti/sieni, pehmeä nukkaamaton rätti ja ehjä kumilasta. Puhdistukseen
voidaan käyttää ikkunoille tarkoitettuja puhdistusaineita. Vaikeisiin
tahroihin voi käyttää denaturoitua spriitä tai asetonia, varo  kuitenkin 
ettei ainetta pääse metallirakenteisiin.

Älä koskaan käytä hiovia tai hankaavia aineita tai työvälineitä. Käytä puhdistukseen 
pehmeää ja puhdasta liinaa. Naarmuuntumisen estämiseksi puhdistusvälineiden
tulee olla puhtaita ja mahdollisimman pehmeitä, poista aina irtolika ennen
hankaavaa puhdistusta

Karkaistu lasi naarmuuntuu helpommin kuin tavallinen lasi. 
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