
Kalusteiden asennus- 
       ohjeet



Kiinnityskorkeus
Kuvassa on esitetty kalusteiden kiinnityskorkeudet. Mikäli sokkelikorkeus on 110 mm,
vähennä esitetyistä mitoista 50 mm. Tarkasta, että seinärakenne on riittävän tukeva
kiinnityskohtien korkeudelta.
 

 
 
 
Asennusmitoitus
 
Pöytäkaappien yläreunaan lattiasta on 870 mm ja
seinäkaappien alareunaan joko 1372 mm (988 mm korkeilla
kaapeilla) tai 1377 mm (703 mm korkeilla kaapeilla).
Kiinnitysrima kalusteen sisällä on korkeudeltaan 50 mm. 
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Pöytäkaappien ja
komeroiden asennus 
Aloita asennus aina nurkasta.
-Säädä sokkelijalat oikeaan korkeuteen.Lattian 
korkein kohtamäärittää lähtötason.
-Kiinnitä kalusteet toisiinsa 4x27 mm:n ruuveilla.
-Tarkista kaappirivistön suoruus vesivaa-alla sekä
vaaka- että pystysuunnassa.
-Kalusteisiin tehtävät aukot pistorasioille ja putkille 
on syytä tehdä ennen kalusteiden kiinnitystä seinään.
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sokkelit 
-Lyhentäessäsi sokkelia voit peittää sokkelin pään 
siististi mukana toimitettavalla silitettävällä nauhalla. 
-Yhtenäiset pitkät sokkelilaudat kiinnitetään omilla 
kiinnikkeillä (sokkeliklipsit katso kuva). 
-Lattiassa on usein heittoa, joten jalkalistalla saadaan 
viimeistelty lopputulos (ei sisälly toimitukseen). 
 

Jalka- asennus 
Jalka on monitoimijalka, asento 1. 94mm-126mm asento 2. 
138mm-170mm.(valinta nosta käännä 90 astetta). 4kpl / runko 
yli 100cm / 6 jalkaa / runko. 
 

Khh / Wc Kromijalka 
-Asennetaan vain etureunaan, takaosa kiinnitetään 
seinään. 
-1 jalka kahden rungon liitymäkohtaan. 
 



-Kiinnitä kalusteet seinään kuvien osoittamista kohdista. Sopivia kiinnitysruuveja ovat:
puuseinään tai levytettyyn seinään tukirangan kohdalle 5x60 mm ruuvit,
betoni- tai tiiliseinään 60 mm:n betoniseinäkiinnikkeet. (Ruuvit eivät sisälly
toimitukseen.)
 -Kalusteiden ja seinien väliin tulee jättää kalustekuvien mukaiset täyttöpalat.
 -Varmista ennen runkojen seinään kiinnitystä tasojen istuvuus sovittamalla, älä
kuitenkaan kiinnitä tasoja. 
 
 -Suorien pöytäkulmakaappien asennuksessa tulee huomioida suunnitelman 
mukaiset irtiotot seinästä sekä muut täyttöpalat ovien riittävän avautumisen
varmistamiseksi.

 

-Kalvotetut ovet keittiössä, asenna lämpölistat 
Katso ohje (Lämpölistapaketista)

Täyttöpala



Seinäkaappien asennus
-Seinäkaappien asennusta helpottaa kaapin alareunan korkeudelle kiinnitetty
asennuslista, jonka päälle kaapit nostetaan. Asennuslista ei sisälly toimitukseen.
-Aloita asennus kulmakaapista.

-Asenna kaappi kerrallaan kiinnittämällä kukin kaappi ensin viereiseen kaappiin
4x27 mm:n kupukantaruuvilla, ja sen jälkeen seinään.
-Kiinnitä kalusteet seinään kiinnityslistojen kohdalta. Sopivia kiinnitysruuveja ovat:
puuseinään tai levytettyyn seinään tukirangan kohdalle 5x60 mm kupukantaruuvit,
betoni- tai tiiliseinään 60 mm:n betoniseinäkiinnikkeet. (Ruuvit eivät sisälly
toimitukseen.)
-Seuraa kaappirivin suoruutta vesivaaalla sekä vaaka- että pystysuunnassa.
Pystysuoruutta voidaan korjata kiilaamalla.
-Liesituuletinkaapit kiinnitetään sivuista viereisiin kaappeihin ruuvaamalla.



Irtosivujen asennus
Kiinnitä kaapin pätyyn tulevat irtosivut 4x27 mm:n ruuveilla kaapin
sisäpuolelta, kylmälaitteiden päätyyn tulevat irtosivut kulmaraudoilla seinään.

Työtason asennus
-Ennen tasojen kiinnittämistä mittaa mahdollisten
tasoihin tehtävien aukkojen paikat ja sahaa ne
kuviosahalla.
 
-Kiinnitä laminaattitasot ja teräksiset pesupöytäkannet
4x27 mm:n ruuveilla pöytäkaappien etu sidelistojen läpi
ja takaa kulmaraudoilla. 
 
 
 
Taustalaminaatin asennus
-Laminaattitaustalevyt kiinnitetään tason asennuksen jälkeen välitilaan joko
silikonilla, laattaliimalla tai -laastilla.

Baarikannakkeen asennus
-Asenna ensin pöytäkaapit ja työtasot paikoilleen. Kiinnitä ehdottomasti
baariratkaisuissa sokkelin peitelevyt paikoilleen ennen asennuksen jatkamista, koska
ryhmän paino voi hajottaa kaapin pohjan sokkelijalan kohdalta.
-Ruuvaa seinäkiinnittimet päätyseinään siten, että kannakkeen yläreuna on
baarinjalan kanssa samalla korkeudella. Tukiprofiilien välisen etäisyyden tulee olla
max. 130 mm.
-Sahaa tukiprofiilit oikeaan mittaan. Päätykappaleen pituuden tulee olla 130 mm ja
pitkien profiilien kalusteiden pituus - 73 mm.
-Työnnä tukiprofiilit seinäkiinnittimiin sekä kulmakiinnittimiin ja ruuvaa baarinjalat
kiinni kulmakiinnittimiin sekä työtasoon.
-Aloita kaappien asennus seinän vierestä kaappi kerrallaan kiinnittämällä se ensin
viereiseen kaappiin ja sen jälkeen tukiprofiiliin metallikulmilla.

Huom! Tukiprofiilit kannattelevat korkeintaan 250 cm pitkää ryhmää.



Ylätäytteen asennus
Kaapin ja katon väliseen tilaan voidaan asentaa
ylätäyte. Sahaa täyte sopivan kokoiseksi ja
kiinnitä ruuveilla.

Listojen asennus
Sahaa valolistat oikeaan pituuteen ja kiinnitä kulmaraudoilla kaapin pohjaan. Kiinnitys
tulee aloittaa kulmakaapista ja suositeltava etäisyys rungon etureunan tasalle.
. Kulmien (90, 45 ja 22,5 astetta) sahaus onnistuu parhaiten jiirisahalla.
Jiiriliitoksiin voi laittaa listan väristä silikonia tai liimaa. Yläkoristelistat asetetaan
rungon etureunaan ja kiinnitetään puuruuveilla kaapin kattoon.

Astiankuivauskaapin ollessa

, valolistan voi kiinnittää
ruuvaamalla astiankuivauskaapin
sivuun alapuolelta, sekä
kulmaraudalla jiiriliitoksen kohdalta.

viimeisenä kaappina näkyvässä
päädyssä

Kodinkoneiden sijoitus
Tarkista kalusteisiin sijoitettavien kodinkoneiden asennusohjeista, että koneen
sijoitukselle asetetut vaatimukset on täytetty.
 
Huomioi Asennusvaiheessa kodinkoneiden vaatimat ilmankiertoaukot!





Laatikon etulevyjen asennus
Reelingin kiinnitys
Työnnä laajeneva käpytappi reiän
pohjaan. Käännä reelinkiä 90
astetta.

Sivuttaissäätö Korkeuden säätö Kallistuksen säätö

Reelingin irroitus
(tarvittaessa)

Etulevyn irrotus
(tarvittaessa)

Reelingin kiinnitys
Työnnä laajeneva käpytappi reiän
pohjaan. Käännä reelinkiä 90 astetta.

Reelingin irroitus (tarvittaessa)

Etulevyn irroitus
(tarvittaessa)
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Etulevyn kiinnitys
Metabox-laatikko

Tandembox.laatikko

Kallistuksen säätö

Etulevyn kiinnitys



Etulevyjen asennus

Peitelevyn kiinnitys Leikkuulaudan etulevyn kiinnitys

Laskutason etulevyn kiinnitys Silityslaudan etulevyn kiinnitys

Vetimet ja vaimenninnastat
Poraa oveen 4 tai 5 mm:n reiät oven etupuolelta haluamallesi etäisyydelle oven reunasta.
Käytä taustapuolella vastalevyä, ettei ovi repeydy porattaessa. Mittausta helpottaa
muovista valmistettu sabluuna. Vaimenninnastat kiinnitetään loppusiivoukse jälkeen
kaapin rungon etureunaan vaimentamaan ovien ja etusarjojen sulkeutumista.

Toimintatakuu
Valmistaja myöntää tuotteilleen 10 vuoden toimintatakuun toimituspäivästä lukien.
Takuu on voimassa ainoastaan silloin, kun noudatetaan valmistajan antamia
varastointi-, asennus- ja hoito-ohjeita. Tuotteita tulee säilyttää, varastoida ja käyttää
normaaleissa ympärivuotisissa asuinolosuhteissa. Takuu kattaa kalusteiden
toiminnalliset osat kuten saranat, laatikot ja mekanismit.

Sovitettava 
asennettaessa

Keskelle



Hoito-ja huolto-ohjeet
 
 
Runko-osat
Kalusteiden runko on valmistettu huonekkalulevyistä ja tausta on maalattua kovalevyä.
Puhdistukseen käytetään neutraalia(ph 6-8) tai heikosti emäksistä (ph 8-10)
pesuainetta veteen annosteltuna. Puhdistukseen soveltuu hyvin esimerkiksi
mikrokuituliina. Vaikeat tahrat voidaan poistaa talousspriillä, jonka jälkeen pinnat
pyyhitään puhtaalla vedellä kostutetulla siivoisliinalla. Hankaavia puhdistusaineita tai
liuottimia ei saa käyttää.
 
 
 
Ovet 
Huonekalulevypintaiset ovet puhdistetaan kuten runko-osat. Maalatut ja lakatut ovet
puhdistetaan neutraalilla veteen annostellulla pesuainneella. Mikrokuituliinalla voi
pyyhkiä tahroja ja rasvaisia sormenjälkiä myös pelkkään veteen kostutettuna.
 
 
 
Työtasot 
Laminaattitasot kestävät jonkin verran kuumuutta, mutta paloläiskien estämiseksi on
pannunalustojen käyttö suositeltavaa kuumien astioiden alla. Laminaattitaso ei
myöskään kestä leikkuualustana. Laminaattitaso puhdistetaan neutraalilla (ph 6-8)
pesuaineella veteen annosteltuna. Hankausnesteiden käyttö on kielletty. Lakatut
massiivipuutasot puhdistetaan kuten lakatut ovet. Öljytyt massiivipuutasot
puhdistetaan nihkeällä veteen kostutetulla siivousliinalla. Öljykäsittely tulee uusia
tarvittaessa samalla öljyllä kuin millä alkuperäinen käsittely on tehty (Top
Oil tai nesterin puuöljy) kts. tasojen mukana tuleva asennus / hoito-ohje, jokaisella
tasolla on oma aineensa. 
 
 
 
Leikkuulaudat 
Puinen leikkuulauta puhdistetaan veteen kostutetulla siivousliinalla ja annetaan kuivua
pystyasennossa.
 
 
 
Mekanismit ja laatikot 
Mekanismit, laatikkot, ritilät ja karusellit puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuoksella.


