


Lasiseinään kuuluvat lasit tulee asentaa aina seuraavassa järjestyksessä: 

1) Sivulasi(t) (mikäli kuuluu/kuuluvat toimitukseen) 

2) Oven päälle tuleva ylälasi (mikäli kuuluu toimitukseen) 

3) Ovi 

1) Sivulasin / sivulasien asennus 

Valmistele alumiinilistat asennusta varten. Kaikki kiinnityslistat ovat yleensä U-listoja. Ylälista voi olla jokin muukin 

lista, jos sivulasien ja oviaukon mitoitus ei salli U-listan käyttöä yläkiinnitykseen. Tässä tapauksessa kysy neuvoa 

myyjältä.  

Ylälistan tulee olla koko yläreunan mittainen, mikäli toimitukseen kuuluu ylälasi. Katkaise listat oikean mittaiseksi ja 

leikkaa ne halutessasi jiiriin. Poraa alumiinilistoihin ruuvinreiät kiinnitystä varten (U-listassa listan pohjaan). 

Mikäli toimitus sisältää vain U-listoja, voit asentaa ylälistan yhtä aikaa sivu- ja alalistojen kanssa.  Asemoi U-listat ja 

varmista, että ne ovat suorassa ja keskenään samassa linjassa. Merkitse ruuvien paikat seinään. 

Huomioi, että sivulasien asemointi määrittää oven sijainnin aukon syvyyssuunnassa. Mikäli yksi tai useampi sarana 

tulee kiinni seinään, varmista ennen sivulasien asennusta, että saranan kiinnitysreiät eivät tule liian lähelle aukon 

reunaa (jotta seinä kestää saranan kiinnityksen).  

Poraa ja proppaa reiät seinään. Muista käyttää seinämateriaaliin sopivaa poranterää ja pursottaa kaikkiin reikiin 

hieman saniteettisilikonia. Ruuvaa U-listat paikoilleen.  

Laita alalistan sisään 2-3kpl sopivan kokoisia asennustalloja. Tämä estää lasia koskemasta U-listaan ja 

kiinnitysruuvien kantoihin.  

Työnnä sivulasi(t) paikalleen U-kiskoihin ja viimeistele saumaamalla lasin molemmin puolin silikonilla.  

Jos sivulasien alle tulee tukijalat, kiinnitä tukijalan lasihela sivulasin alareunaan (noin 10cm oven puoleisesta 

reunasta) ja lue tukijalan mukana tullut erillinen asennusohje. Muista tukea tässä vaiheessa sivulasit hyvin 

alareunasta, jotta ne eivät tipu listoilta pois. 

 

 

 

 

2) Ylälasin asennus 

Kiinnitä lasihelat ylälasiin ja aseta ylälasi paikalleen ylälistan sisään niin ylös kuin mahdollista. Älä kiristä lasiheloja 

tarpeettoman paljon, jotta hienosäätö on myöhemmin helpompaa. 

Mikäli ylälasin toinen sivu kiinnitetään seinään lasihelalla, menettele seuraavasti: merkitse ruuvien paikat helan 

reikien avulla seinään, poista ylälasi paikoiltaan, poraa, proppaa ja laita silikonia reikiin. Kiinnitä sen jälkeen ylälasi 

heloineen paikoilleen. Ylälasin paikkaa säädetään vielä myöhemmin. 

 

 



 

3) Oven asennus 

Puhdista saranoiden tiivisteet sekä lasien pinnat saranatyöstöjen kohdalta rasvanpoistoaineella, esimerkiksi Sinolilla 

tai muulla vastaavalla alkoholipohjaisella aineella.  

 

 

 

 

 

 

Valitse oven asennusohje sen mukaan, tuleeko ovi kiinni seinään, seinään ja sivulasiin vai kokonaan sivulasiin. 

3.1) Molemmat saranat kiinni seinässä 

Avaa saranoista kaksi kuusiokoloruuvia. Saranat jakautuvat kahteen osaan. Saranoissa on kolme tiivistettä, 2kpl 1mm 

tiivisteitä ja 1kpl 2mm tiivisteitä. Laita molemmat 1mm tiivisteet toiselle puolelle ovilasia ja yksi 2mm tiiviste toiselle 

puolelle. Älä kiristä ruuveja liikaa. Normaali kiristys kuusiokoloavaimella riittää. 

 

Laita lasin alle koroke (esim. haltex:n pala/lauta tai jokin muu ei kova materiaali, joka ei vahingoita lasia) ja laita lasi 

tämän korokkeen päälle. Aseta ovi paikalleen. Jätä ylälasin ja oven tai oven ja katon väliin 4-5mm rakoa. Ylälasi on 

säädetty niin, että sitä voidaan laskea vielä myöhemmin tarvittaessa alaspäin.  

Merkitse kynällä seinään kaikkien ruuvien paikat saranoissa olevien reikien avulla. Nosta ovi paikoiltaan. Poraa ja 

proppaa reiät seinään. Pursota kaikkiin reikiin hieman silikonia. Nosta ovi taas paikoilleen ja ruuvaa saranat kiinni 

seinään.  

 



3.2) Alempi sarana kiinni seinässä ja ylempi sivulasissa 

Avaa alasaranasta kaksi kuusiokoloruuvia ja yläsaranasta neljä. Saranat jakautuvat kahteen osaan. Alasaranassa on 

kolme tiivistettä, 2kpl 1mm tiivisteitä ja 1kpl 2mm tiivisteitä. Yläsaranassa on kaksinkertainen määrä tiivisteitä. Laita 

kaksi 1mm tiivistettä toiselle puolelle ovilasia ja yksi 2mm tiiviste toiselle puolelle. Kiinnitä molemmat saranat 

ovilasiin. Älä kiristä ruuveja liikaa. Normaali kiristys kuusiokoloavaimella riittää.  

 

 

Laita lasin alle koroke (esim. haltex:n pala/lauta tai jokin muu ei kova materiaali, joka ei vahingoita lasia) ja laita lasi 

tämän korokkeen päälle. Aseta ovi paikalleen. Jätä ylälasin ja oven tai oven ja katon väliin 4-5mm rakoa. Ylälasi on 

säädetty niin, että sitä voidaan laskea vielä myöhemmin tarvittaessa alaspäin.  

Kiinnitä yläsaranan toinen puoli sivulasiin samalla tavalla kuin aikaisemmin oveen. Merkitse kynällä seinään alemman 

saranan ruuvien paikat saranassa olevien reikien avulla. Irrota yläsaranan toinen puoli sivulasista ja nosta ovi 

paikoiltaan. Poraa ja proppaa reiät seinään. Pursota kaikkiin reikiin hieman silikonia. Nosta ovi paikalleen ja kiinnitä 

ensin yläsarana takaisin paikoilleen sivulasiin ja sitten alasarana seinään. 

 

3.3) Molemmat saranat kiinni sivulasissa 

Avaa saranoista neljä kuusiokoloruuvia. Saranat jakautuvat kahteen osaan. Saranoissa on kuusi tiivistettä, 4kpl 1mm 

tiivisteitä ja 2kpl 2mm tiivisteitä. Laita toiselle puolelle lasia molemmin puolin saranaa kaksi 1mm tiivistettä ja 

toiselle puolelle lasia molemmin puolin saranaa yksi 2mm tiiviste. Kiinnitä saranat sivulasiin. Älä kiristä ruuveja liikaa. 

 



Laita lasin alle koroke (esim. haltex:n pala/lauta tai jokin muu ei kova materiaali, joka ei vahingoita lasia) ja laita lasi 

tämän korokkeen päälle. Aseta ovi paikalleen. Jätä ylälasin ja oven tai oven ja katon väliin 4-5mm rakoa. Ylälasi on 

säädetty niin, että sitä voidaan laskea vielä myöhemmin tarvittaessa alaspäin.  

Kiinnitä saranoiden toiset puolet oveen samoin kuin aikaisemmin sivulasiin. 

4) Säädä saranat 

Varmista, että keskittämiskulman säätöruuvi(t) (pienempi kuusiokoloruuvi) on löysällä ja avaa ovi auki molempiin 

suuntiin pari kertaa. Mikäli ovi ei ole täysin oikealla korkeudella, löysää hieman saranoita ja korjaa oven korkeus. 

Oveen tehdyissä saranan työstöissä on muutaman millin säätövara. Sulje ovi täsmälleen siihen asentoon, mihin 

haluat sen sulkeutuvan. Saunan ovessa voi oven keskityspisteen säätää hieman enemmän saunaan päin. Seinästä 

lasiin -saranassa on yksi keskitysruuvi ja lasista lasiin -saranassa kaksi keskitysruuvia. Kiristä saranoiden säätöruuvit.  

 

 

 

 

Tarkista, että mahdollisen ylälasin ja oven välissä on 4-5mm rakoa. Jos tarpeellista, löysää ylälasin helojen ruuvit ja 

säädä ylälasin paikkaa. Kiristä sitten ylälasin kiinnityshelojen ruuvit kunnolla. 

Kiristä saranat uudestaan noin viikon kuluttua asennuksesta. 




