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1. Yleistä ohjeista 

 

Kirjalliset ohjeet ovat yleispäteviä. Noudata aina toimituspakkausten mukana tulleita alkuperäisiä 

ohjeita. Kuvalliset ohjeet ovat yksityiskohtaisemmat ja kertovat tarkemmin osien kokoonpanon. 

 

2. Osaluettelot 

Tarkasta pakkauksen alkuperäisestä ohjekirjasta osaluettelo ja että kaikki osat sisältyvät 

toimitukseen. Vertaa osaluettelon osanumeroita (part no.) pakkauksessa tulleisiin osiin. Jokainen 

osa on koodattu omalla osanumerolla. (kuva 2.1) 

Luettelossa on listattu osat englanniksi, hollanniksi, ranskaksi sekä saksaksi. Osien nimet eivät ovat 

ratkaisevia, vaan annetut osanumerot (part no.). 

 

Kuva 2.1 

Voit myös tarkistaa kasausohjeiden sivuilla olevat osakomponenttien kuvat etukäteen, jotta saat 

ennakkoon käsityksen, miltä eri osat näyttävät (kuva 2.2) 
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Kuva 2.2 (kopio osasta komponenttilistasta. Tarkista kaikki alkuperäisestä dokumentista). 
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3.  Asennusohje 

1. Ennen aloittamista, tutustu asennusohjeisiin huolellisesti.  

2. Tarkista kaikki osat, että ne vastaavat osaluettelon listauksia sekä osakuvia sekä määriä. 

Osaluettelo sivuilla 3-5 alkuperäisessä dokumentissa. 

3. Varmista että mitkään osat eivät ole vaurioituneet.  

4. Kasaa aina katto ensin varsinkin jos et ole suunnitellut viimeisteleväsi kasausta saman päivän 

aikana. 

5. Sää varoitus! Älä pystytä pihavarastoa tuulisella säällä. Osittain kootut rakennelmat voivat 

vaurioitua tuulen voimasta. 

6. Kaikki kokoonpanot pitää tehdä tasaisella alustalla. 

7. Kaikkien ruuvien kanssa tulee käyttää muoviprikkoja (pussit 1 ja 12)  

 
 

8. Varasto tulee ankkuroida hyvin tukevaan perustukseen, esimerkiksi muurattuun perustukseen, 

betonilaattoihin tai tukevaan puuperustukseen. 

 

 
 

Turvallisuus 

1. Työhansikkaiden käyttöä suositellaan varaston kokoonpanossa. Teräspellit ja niiden terävät 

kulmat voivat aiheuttaa vakaviakin vaurioita erityisesti käsiin. 

2. Työskentele kasausvaiheessa työparin kanssa 

3. Lapset on pidettävä poissa työskentelyalueelta 
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Betoniperustus 

Betoniperustuksen pitäisi olla vähintään 75 mm paksu ja vähintään 100 mm suurempi kuin 

pihavaraston metallisokkeli ja noin 25 mm maapinnan yläpuolella. Kerros tukevaa muovia tulee 

sijoittaa metallisokkelin alle estämään kosteuden nousun varaston sisään. 

Betoni perustuksen mitat, mallI 89GEYZ 

 

Tarvittavat työkalut 

Pihavaraston pystyttämiseen tarvittavat työkalut ovat perustyökaluja jotka löytyvät melkein 

jokaisesta taloudesta. Erikoistyökaluja ei tarvita. 

 


