
LASISEINÄN 
ASENNUSOHJE: KIINTEÄ 
LASISEINÄ JA 
YLÄKANTOINEN LIUKUOVI

Huolehdithan, että asennuspaikka on siisti ja 
puhdas, jotta lasia liikuteltaessa profiiliin tai 
lasiin ei tule jälkiä. Olethan varovainen lasia 
liikuttaessasi ettei se osu johonkin ja rikkoudu. 
Lasi on kulmistaan äärimmäisen herkkä, 
tämän vuoksi sen alle on laitettava pehmuste, 
varo liukumista.

Lasiseinä tulee asentaa viimeisteltyyn 
aukkoon, tarkistathan ennen asennusta, että  
seinästäsi löytyy sisältä tarvittavat 
tukirakenteet, jotta asennus aukkoon 
onnistuu.

Huom. Jos asennat aukkoon kaksi kiinteää ja 
kaksi liukuvaa, asenna ensin molemmat 
kiinteät ja sitten vasta liukuovet.

Lue koko ohje ennen aloitusta



KIINTEÄN LASISEINÄN 
ASENNUS

Merkitse asennuslinja kiinteälle seinälle
lasermittarin tai mittanauhan avulla. 

Merkitse asennuslinja muutamasta
kohdasta, jotta kiinteä profiili tulee
asennettua seinään suorassa linjassa.

Kiinnitä seinään kiinteän lasiseinän
ensimmäinen profiili; ruuvikiinnistys
profiilin pohjasta 3-4 kohtaan riippuen
profiilin pituudesta.



KIINTEÄN LASISEINÄN 
ASENNUS

Kiinnitä (teippaamalla) lattiaan tuleva
profiili seuraavaksi linjaan seinän
profiilin kanssa. Pohjassa on 
kaksipuoleinen teippi, poista
teipinsuoja ja paina profiili lattiaan. 
Varmista tarvittaessa kiinnitys
liimamassalla.

Kohdista myös kattoon tuleva profiili
seinäprofiilin kanssa samaan linjaan ja 
kiinnitä se kattoon kiinni 2-3 kohdasta
profiilin pituudesta riippuen.

Laita paketin mukana tulleet kiilat
lattia profiilin sisälle molempiin
reunoihin.



KIINTEÄN LASISEINÄN 
ASENNUS

Nosta lasi varovasti paikoilleen
kiinteään profiilin, kohdista ensi
alapuoli ja sitten yläpuoli ja liu’uta lasi
paikoilleen nostaen.

Laita viimeinen profiilipaikoilleen

Lisää kiilakumi profiilin ja lasin väliin
kiinteän profiilin ympäri.



YLÄKANTOISEN
LASILIUKUOVEN
ASENNUS

Laita stoppari toiseen päähän sisään
kattokiskoon, kiristä sitä hieman
kuusiokulma-avaimella, että pysyy
paikoillaan. Älä kuitenkaan kiristä ihan
loppuun asti.

Laita liukuovi kattokiskon sisälle

Asenna toinenkin stoppari toiseen
päähän kiskoa, toimi samoin kuin
ensimmäisen stopparin kanssa.



YLÄKANTOISEN 
LASILIUKUOVEN 
ASENNUS

Nosta liukuovi kiskoineen kiinteän lasiseinän
eteen varoen ja liu’uta kiskoa oikeaan kohtaan.

Asenna kisko kattoon ruuvaamalla niin että
kattokisko tulee suoraan samaan linjaan
kiinteään profiiliin. Kisko ja kiinteä profiili tulee
asentaa 2mm päähän toisistaan. Kiinnitä 3-4 
kohtaan riippuen kiskon pituudesta. Lisää
tarvittaessa kiinnityksiä asennuspohjan mukaan.

Voit säätää liukuovea tarvittaessa
ylös/alaspäin, jotta lasiovi on linjassaan
lasiseinään. Säädön voit tehdä paketin mukana
tulleella työkalulla, säätäminen tehdään
pyörästöstä.



YLÄKANTOISEN
LASILIUKUOVEN
ASENNUS

Asenna seuraavaksi alaohjuri nostamalla
ovea itseesi päin hieman kallistaen, oven 
tulee olla suorassa linjassa kiinteän
lasiseinän kanssa (kohdikkain)

Liu’uta ohjuri oven alle niin että se on 
liukuoven reunasta 2 mm 

Poista kaksipuoleisen teipin suojus ja lisää
liimamassa. Työnnä ovi paikoilleen ohjujrin
kanssa niin, että ohjuri liimautuu kiinteään
profiiliin kiinni 2mm päähän kiinteän profiilin
reunasta. 

Huom. Ohjurin liimaus tarvitsee 1 vrk
kuivumisajan, kun liikuttelet ovea
kuivumisaikana tee se varoen ettei se rasita
ohjuria.



YLÄKANTOISEN 
LASILIUKUOVEN 
ASENNUS

Seuravaksi asenna stopparit oikealle
paikalleen ja kiristä ruuvit. 

Tämä on helpointa tehdä niin, että
merkkaat maalarinteipillä liukuoven
reunan, siirrä stopparia niin, että se on 
4 mm päässä oven reunasta
sisäänpäin. 

Sulje ovi ja tee sama merkintä myös
toiseen reunaan ja siirrä stoppari
oikeaan kohtaan 4 mm päähän oven 
reunasta ja kiristä stoppari kiinni
kiskoon.
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