
FI
Asennusohje - seinän 

sisäänmenevä liukuoven karmi

Huom! JELD-WEN kehittää ja parantaa jatkuvasti tuotteitaan 
osana liiketoimintastrategiaa. Näin ollen tuotteissa voi 
esiintyä poikkeamia suhteessa piirrettyyn asennusversioon. 
Pidätämme oikeuden painovirheisiin. 

Pariovenkarmi: 

22 mm

148 mm

 Alumiinikiskojen etäisyys 

Käytössä kaksi yksittäisoven karmia:

 Leikkaa 22mm pois yläkappaleista.

2 yläkappaletta + liitoshela 

Kiinnityslevyt  

Kiintoavain

TYÖKALUT:

BESLAGPÅSE / TARVIKEPUSSI:

2 mm

PH2

Kiskon pyörät

4,5x30mm

3,9x19mm
kipsilevy 

Ohjauspala

x 40

kiinnityslevyihin 

x 8 
4,5x25mm
liukuovien karmeihin  

x 4
3,5x16mm
tukikappaleisiin  

x 16

1,5x25 listoihin 

x 14
1,7x50 peitelistat

x 6

Alakappale

Yläkappale

Vastakappale

Tukilistat 

1

2

3

4

Tukikappaleet

Peitelistat

Törmäysvaste

66 mm runko, 92–118 mm seinävahvuus
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Kulmakiinnike

1

Poraa etukäteen (puupora)

Alakappale + yläkappale. 2 kpl 4,5x25 mm 
ruuveja.

Liitä yläkarmi pystyja vaakasuunnassa. Asenna karmi valmiin lattiapinnan tasoon *). Käytä 
asennuksessa kiiloja. Tarkista suorakulmaisuus ristimitalla.Vastakappale kiinnitetään 
seinärakenteeseen naulaimella tai nauloilla keskeltä. Naulojen pitää olla riittävät pitkät. Voidaan 
käyttää myös ruuveja, tällöin ruuvien kannat pitää peittää peitetulpilla. 
Eivät kuulu toimitukseen.

 Naulaa vastakappale yläkappaleeseen. Asenna ohjauspala tukilistaan. Paina/
lyö muovinaulat listan sisään.

Tarkista että yläkappale on suorassa. 
Naulaa tai ruuvaa kiinteä runko (kehys).

Kohdista tukilistat suoraan. 
Liitä ohjauspala ruuvilla.

Kiinnitä kiskon pyörät 
paikalleen yläkappaleen 
kiskoille.

Asenna kiinnityslevyt ovilevyyn. Yksittäisovi: 
7 cm reunasta, pariovi: 11cm reunasta.

Nosta ovilevy paikoilleen. Säädä ovilevyn 
korkeus kiintoavaimella. Kiristä lukitusmutterit. Naulaa peitelistat. 3-4mm etäisyys.

Kiinnikkeet voidaan kiinnittää myös oven 
takapuolelle (lukko tai vedin). 
Kulmakiinnikkeet tilataan ja toimitetaan 
erikseen.

 Tukikappaleet tulee asentaa kahden 
tukilistan neljään alimpaan reikään

 Tukilistat + yläkappale, 
2 kpl 4,5x25mm ruuveja.

Poraa etukäteen. Liitä tukikappaleet tasoon 
kahdella 3,5x16mm ruuvilla.

7 cm
(11 cm)

Poraa etukäteen (puupora)

4,5x30 mmrruuvit Poraa etukäteen

Poraa etukäteen (puupora)

Naulaa ylin peitelista*
Kipsilevyn asennuksessa esiporaa 2,5 
mm terällä ruuvinreiät

Asenna karmi valmiin 
lattiapinnan tasoon. 



Huom! JELD-WEN kehittää ja parantaa jatkuvasti tuotteitaan 
osana liiketoimintastrategiaa. Näin ollen tuotteissa voi 
esiintyä poikkeamia suhteessa piirrettyyn asennusversioon. 
Pidätämme oikeuden painovirheisiin. 

Pariovenkarmi: 

FI
Asennusohje - seinän 

sisäänmenevä liukuoven karmi
95 mm runko,

121–147 mm seinävahvuus

SISÄLTÖ:

22 mm

118 mm

 Alumiinikiskojen etäisyys 

 Käytössä kaksi yksittäisoven karmia:

 Leikkaa 22mm pois yläkappaleista.

2 yläkappaletta + liitoshela 

TARVIKEPUSSI:

Kiskon pyörät

Kiinnityslevyt 

Ohjauspala

4,5x30mm 
kiinnityslevyihin

x 8 
Törmäysvaste

Kiintoavain

1,5x25mm  
listoihin  

x 14
1,7x50 peitelistat

x 6

Peitelistat

Yläkappale

Alakappale

Tukilistat 

Vastakappale

Tukikappaleet

TYÖKALUT:

2 mm

PH2
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Taita vaakaan tulevat tukikappaleet kahteen 
osaan

Kiinnitä kiskon pyörät paikalleen 
yläkappaleen kiskoille.

Naulaa ylin peitelista.Asenna kiinnityslevyt ovilevyyn. Yksittäisovi: 
7 cm reunasta, pariovi: 11 cm reunasta. 
4,5x30mm ruuvit.

Naulaa peitelistat. 3-4mm etäisyys oven 
reunasta.

13 mm fastnyckel/nøgle/
kiintoavain

 Naulaa yläkappale. Naulaa vastakappale.

Asenna ohjauspala tukilistaan, paina/lyö 
muovinaulat listan sisään.

On tärkeää, että yläkappale on suorassa. 
Naulaa tai ruuvaa kiinteä runko (kehys).

 Laita pystyyn tulevat tukikappaleet tasaiselle 
alustalle.

 Aloita asentamalla tukikappale toiseen 
päähän Asenna loput tukikappaleet asianmukaisesti 

tukilistaprofiiliin 

Naulaa tukikappaleet alakappaleeseen.

Aseta alakappale paikoilleen tukikappaleiden väliin. Kiinnitä törmäysvaste levyyn keskelle 1 metrin etäisyydelle yläreunasta.

Jos alin vaakatuki halutaan asentaa 
lattiatasoon niin siitä voidaan sahata 20 mm 
pala pois tarvittaessa

Kulmakiinnike
Pyynnöstä kiinnikkeet voidaan kiinnittää 
myös oven takapuolelle (lukko tai vedin). 
Kulmakiinnikkeet tilataan ja toimitetaan 
erikseen. (n.94cm)
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Nosta ovilevy paikoilleen.
Säädä ovilevyn korkeus 13 mm 
kiintoavaimella. Kiristä lukitusmutterit.

20

7 cm
(11 cm)

4,5x30 mm skruv/skruer/ruuvit
Förborra / Forbor / Poraa etukäteen

Liitä yläkarmi pystyja vaakasuunnassa. Asenna karmi valmiin 
lattiapinnan tasoon. 
Käytä asennuksessa kiiloja. Tarkista suorakulmaisuus 
ristimitalla.Vastakappale kiinnitetään seinärakenteeseen  
naulaimella tai nauloilla keskeltä. Naulojen pitää olla riittävät 
pitkät. Voidaan käyttää myös ruuveja, tällöin ruuvien kannat pitää 
peittää peitetulpilla. Eivät kuulu toimitukseen.
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SOFT-CLOSE for BUILT-IN
M7 - M13



SISÄOVEN HUOLTO 
Sisäovien toimivuus varmistetaan huoltamalla ovia säännöllisesti ja oikein. Väliovia hoidetaan myös 
tarpeen vaatiessa. Esimerkiksi oven pintojen liat ja tahrat kannattaa poistaa mahdollisimman pian. 

SISÄOVIEN PUHDISTUS 

Ovien ja karmien maalatut ja lakatut pinnat kestävät hyvin normaalisti kotitalouksissa käytettäviä 
aineita kuten vettä, virvoitusjuomia, alkoholia, öljyjä, rasvoja ja muita ravintoaineita. Pintojen 
pitkäaikaista altistusta ulkoisille aineille on kuitenkin vältettävä.  

Pinnat puhdistetaan likaantumisen jälkeen mahdollisimman nopeasti, jolloin ne saa puhtaaksi 
vaivattomimmin. Nihkeä- tai kosteapyyhintä astianpesuaineliuoksessa kostutetulla siivousliinalla 
normaalisti riittää. Kosteapyyhinnän jälkeen oven pinta on kuivattava. Pidä kemikaalien vaikutusaika 
mahdollisimman lyhyenä. 

Poista väritahrat ja veteen liukenemattomat tahrat raskasbensiinillä tai denaturoidulla spriillä ja pyyhi 
lopuksi kostealla liinalla. Erittäin pahoja tahroja sekä kuumuuden ja kosteuden jättämiä jälkiä voi 
hangata varovasti kalustevahalla. 

ÄLÄ KÄYTÄ: 

• voimakkaita liuottimia (esimerkiksi asetonia ja tinneriä), sillä ne saattavat pehmittää lakka- ja
maalipintaa

• hankaavia pesuaineita ja pesuvälineitä (himmeät ja puolihimmeät lakkapinnat ovat arimpia
hankaukselle)

• ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita

• vahvasti emäksisiä tai happamia puhdistusaineita

Vältä pitkäaikaista nesteen vaikutusta, vedenkäyttöä, kuumia esineitä ja kuumaa vettä. Vältä myös 
vahojen käyttöä, koska niiden poistaminen tarvittaessa saattaa aiheuttaa vaikeuksia. Huomaa myös, 
että pinnan epätasainen mekaaninen rasitus johtaa usein epätasaiseen kiiltoon. 

SISÄOVIEN KORJAUSMAALAUS 

Maalaamiseen käytetään alkydimaalia. Vakiovalkoisen sävy on NCS S 0502-Y ja maalaamiseen 
käytetään puolihimmeää (kiiltoaste 25) alkydimaalia. Lakkaamiseen käytetään alkydilakkaa, joka 
valitaan kiiltoasteen mukaan. 



SARANOIDEN HUOLTO 

Puun elämisestä johtuen saranoiden kiinnitysruuvien kireys on tarkistettava vuoden sisällä oven 
asennuksesta. Voitele saranat asennuksen yhteydessä (esimerkiksi vaseliinitippa saranatapin päähän) ja 
myöhemmin vuosittain. 

LUKON HUOLTO 

Oven käyttölukot voidellaan säännöllisesti, jotta ne toimivat moitteettomasti. Voiteluun voidaan 
käyttää erilaisia voiteluöljyjä. Lukoissa voidellaan teljen kumpikin puoli, avainpesä ja mahdollisen 
vääntönupin juuri. 

TIIVISTEIDEN HUOLTO 

Tiivisteet on pääosin valmistettu silikonista tai EPDM-kumista. Tiivisteet eivät vaadi erityistä huoltoa; 
säännöllinen puhdistus oven normaalin puhdistuksen yhteydessä riittää. Tiivisteiden kunto on 
tarkistettava säännöllisesti. Mikäli tiiviste on rikkoutunut, se on uusittava. 




