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1. KEHYKSEN KASAAMINEN

TARVITTAVAT TYÖKALUT JA VÄLINEET

Eclisse Single asennusohje

HUOM!
Ruuvit, joilla kehys kiin-
nitetään väliseinärunkoon 
eivät sisälly toimitukseen. 



PAKETTIIN SISÄLTYVÄT OSAT

Eclisse Single asennusohje

(Styrox-palat)



PAKETTIIN SISÄLTYVÄT OSAT
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Valmis lattia
pinta

Valmis lattia
pinta

HUOM!
Kehyksen tulee olla samassa korossa 
kuin tuleva valmis lattiapinta (esim. 
parketti). Huomioi myös mahdollinen 
lattialista.
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Paina poikkipalkit (b) pystypalkkeihin (a, 
c). Varmista, että osat lukittuvat.

Kehyksen kasaaminen on helpoin tehdä 
vaakatasossa.

Ruuvaa yläpalkki (d) kiinni pystypalkkeihin 
(a,c). Osat ovat esirei´itettyjä. 
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Paina loput poikkipalkit (b) paikoilleen 
molemminpuolin kehystä.

Aseta styrox-tukipalat (h) poikkipalkkien 
väliin. Styrox-palat tulee ottaa pois seinän 
sisältä ennen oven asentamista.  
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Kiinnitä yläpalkki + liukukisko (e) kehyksen 
umpiosaan.

Ruuvaa yläpalkit kiinni toisiinsa. Kiinnitys-
kohdat ovat esirei´itettyjä. 
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Yhdistä pysäytinkarmi (f) yläpalkkiin ja 
paina metalliset “kynnet” kuvan osoitta-
malla tavalla.
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Kiinnitä asennustuet (g) paikalleen. Asen-
nustuet pitävät oviaukon leveyden vakiona 
levytyksen ajan. Poista asennustuet levy-
tyksen jälkeen.

Asenna kiinnityspalat (i) kehyksen alin-
maisiin poikkipalkkeihin, noin 10 cm ke-
hyksen reunoista. 
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2. KEHYKSEN ASENNUS VÄLISEINÄRUNKOON

HUOM!
Kehyksen tulee olla samassa korossa 
kuin tuleva valmis lattiapinta (esim. 
parketti). Huomioi myös mahdollinen 
lattialista.
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HUOM!
Ruuvit, joilla kehys kiin-
nitetään väliseinärunkoon 
eivät sisälly toimitukseen.

LATTIAAN KIINNITTÄMINEN

Ruuvaa tai liimaa kehys kiinni 
lattiaan kiinnityspaloista (i). Huo-
mioi mahdollinen lattialämmitys.

YLÄOSAN KIINNITYS
Kehyksessä on valmiit rei´itetyt kiinnityskohdat ruuveille. 
Varmista, että ruuvinkanta menee liukukiskossa olevan 
reiän läpi. Ruuvin tulee kiinnittää ainoastaan kehyksen 
uloin profiili seinärunkoon, ei liukukiskoa.

UMPIOSAN KIINNITYS
Kehyksessä on valmiit 
rei´itetyt kiinnityskohdat 
ruuveille. 

KARMIOSAN KIINNITYS
Kiinnitä karmiosa 
väliseinärunkoon ruu-
veilla.
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3. RAKENNUSLEVYJEN KIINNITTÄMINEN

HUOM!
Käytä ainoastaan pakkauksen mukana 
tulleita 19 mm levyruuveja

Tee levyruuveille esireiät 2 mm poranterällä. 
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4. OVEN ASENTAMINEN

Tarvittavat työkalut ja välineet

Pakettiin sisältyvät osat

13 mm



ALAOHJAIMEN KIINNITTÄMINEN
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OVEN KIINNITYSLEVYJEN ASENTAMINEN
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ETUPYSÄYTTIMEN KIINNITTÄMINEN

OVEN NOSTAMINEN PAIKOILLEEN

PYÖRÄSTÖJEN LAITTAMINEN LIUKUKISKOON
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5. KARMIEN ASENTAMINEN

Tarvittavat työkalut ja välineet

Pakettiin sisältyvät osat

Yläkarmi Pystykarmi   Pysäytinkarmi  kumitiiviste nukkaharjatiiviste
          

HUOM!
KARMIT KIINNITETÄÄN ASENNUSLIIMALLA. 
RIIPPUEN LIIMATYYPISTÄ, KARMIT SAATTAVAT 
VAATIA VÄLIAIKAISEN TUEN KIINNITTYÄKSEEN 
KUNNOLLA. 
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TYÖVAIHEET:

Mittaa lattipinnan ja liukukiskon välinen 
etäisyys. Katkaise pysäytinkarmi (C) mitattuun 
pituuteen. Pysäytinkarmi jää noin 2 mm irti 
metallikehyksestä ja mahdollistaa liukukiskon 
irroittamisen tarvittaessa.

Kiinnitä pysäytinkarmi asennusliimalla ke-
hyksen teräskarmiin (katso seuraavalla sivulla 
olevasta kuvasta asennuskohta).

Pysäytinkarmin (C) kiinnittäminen

Pystykarmien (B) kiinnittäminen

Katkaise pystykarmit (B) lattiapin-
nan ja oviaukon yläreunan väli-
seen mittaan. 

Lovea pystykarmien alapäihin 
alaohjaimen vaatima kolo.

Kiinnitä pystykarmit asennuslii-
malla kehykseen (katso seuraav-
alla sivulla olevasta kuvasta asen-
nuskohta).

Yläkarmien (A) kiinnittäminen

Mittaa pysäytinkarmin ja pystykarmin 
välinen etäisyys ja katkaise 
yläkarmista (A) oikean mittainen kap-
pale ja kiinnitä yläkarmi asennuslii-
malla kehyksen teräspalkkiin. Toista 
sama työvaihe toiselle puolelle. 
Katso seuraavalla sivulla olevasta 
kuvasta asennuskohta.
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Karmien paikat ja tiivisteiden (G ja S) kiinnittäminen

VETIMIEN KIINNITTÄMINEN

Kiinnitä paketin mukana tulleet vetimet oveen. Käytä tarvittaessa 
asennusliimaa.





   
 
 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 


