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Rakenneleveys

Twin + Proilit

Urakisko HKSI-proili, 3 kappaletta, 
alempi uraproili ja siihen kuuluva 
tippulevy, leveys 137,8 mm

alaosaan Ylä

3-osainen erä Rakenteen kokonaisleveys,
erän syvyys 137,8 mm, 
erän korkeus 1972 mm

Radan/uran tiivistys Asennetaan 
tiivisteiksi uraproileihin, uraproilin 
ylä- ja alaosaan.

VAI-proili, pystysuora runkoproili. 
Varustettu leukalukolla.



c-c 60cm

c-c 60cm

Urakiskojen asennus

Ÿ Poraa liitinreiät zick-zack 5 mm diameetterilla jokaiseen kiskoon. 
Kiinnitysreikien etäisyys toisistaan noin 60 cm.

 
Ÿ Käännä pohjakiskon tyhjennysaukot ulospäin, tärkeetä B16 että 

urat kiskoissa asennetaan pystysuoraan. Käännä ylempi
on, että kahden kiskon urat on asennettu juotteeseen. Käännä 
ylempi kisko pyöristetty puoli sisäänpäin ja alempi kisko 
pyöristetty puoli ulospäin.

Ÿ Ennen ylemmän kiskon kiinnittämistä on hyvä jos sijoitat kiskon 
tiivisteet suunnilleen oikeaan paikkaan jotta vältyt siirtämästä 
ruuveja myöhemmin. Käytä oheistettuja ruuveja ja tiivistelevy 
kiskojen asennukseen. Ruuvaa varovaisesti ettei tiivistelevy 
mene rikki.

Ÿ Mukana toimitetun tippulevyn voi asentaa joko ennen tai jälkeen 
alemman kiskon asennusta. Sijoitus kuvan mukaan. 

Ÿ Tiivistä pohjaproili runkoa vasten tiivistysaineella (ei sisälly 
toimitukseen) ja asenna sitten sivuproilit (VAI) kun tiivisteaine 
vielä on kostea.

Ulkopuoli

4,8x38

HKSI

HKSI + tiputuslevy



Sivuproilien asennus

Ÿ Tarkista että kehys on pystysuorassa. Keskitä sitten 
sivuproili oikeaan uraan.

Ÿ Poraa 5 mm diameetterin poralla proilin keskipisteen 
läpi.

 
Ÿ Poraa 60 cm välein. Kiinnitä oheistetulla ruuvilla 

tolppaan/seinään.

sisään

ulos

B8x60

Urakisko ylhäältä katsoen.

Ulkopuoli



Ovien asennus

Ÿ Kiinnitä ensin oven yläosaa vastaava ura  
alaproiliin. Aloita uloimmasta ovesta.  Muista että 
ovet pitää asentaa oikeassa järjestyksessä 
alusta alkaen.

Ÿ Jatka samalla tavalla seuraava ovi seuraavaan 
uraan ja sitten viimeinen ovi sisimpään uraan. Sisin 
ovi on sijoitettava vasemmalle puolelle.

Ÿ Varmista että yläproiliin kytketyt uratiivisteet eivät 
ole vielä kiinnitetty kun ovi nostetaan paikalleen.

Ÿ Sulje ovi  ja tarkista että se on oikeassa asennossa 
säädettävien pyörien avulla.

3-osainen, vasen aukko.

HUOMIO!! Ovet nostetaan alapäästä kiinni pitäen.

Ulkopuoli

sisään

ulos



Tiivisteiden kiinnittäminen

Ÿ Työnnä yläreunan tiivisteet paikoilleen asettamalla 
ne luukkujen/ovien liitosten yläpuolelle.

Ÿ Nämä toimivat ilmantiivisteinä ja suojaavat myös 
kun ovi nostetaan paikalle/paikalta.

Ÿ Jotta urantiivisteet voi työntää oikeaan paikkaan 
täytyy ehkä uraruuveja väliaikaisesti irrottaa.

Uratiivistys

sisään

ulos

Ulkopuoli



Ovenkahvan asennus

Pese oviproili siellä missä ovenkahva asennetaan 
oheistetulla pesulapulla.
 
Ota pois teipin suojakalvo ja kiinnitä ovenkahva 
sopivalle korkeudelle. Katso kuvaa. 

Poraa reiät esiporattuihin reikiin oviproilissa. 
Ruuvaa kahva oveen ja  paina muoviosat paikalleen 
ylös ja alas. 

Käytä 3 mm pora.

hakatelki

ruusuke

sylinteri

ruuvi

Hakatelkin asennus

Aseta mukana toimitettu sylinterilukko sivuproiliin 
ja kiinnitä se mukana toimitetulla sylinteriruuvilla.

kumi puskuri 
lasia vasten.
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