KOMEROIDEN ASENNUSOHJEET

Takuu
Puusepänliike Peltoniemi noudattaa kuluttaja‐asiamiehen hyväksymiä kuluttajakaupan ja
rakennuspuusepäntuotteiden yleisiä sopimusehtoja. Tuotteillemme on 5 vuoden toimivuustakuu,
joka kattaa mekanismien kestävyyden normaalikäytössä. Muille osille myönnämme 18 kuukauden
täystakuun, joka vastaa normaalissa käytössä ilmenevistä materiaali‐ rakenne‐ ja työvirheistä.
Takuu ei korvaa normaalista kulumisesta, liiallisesta kosteudesta tai virheellisestä asennuksesta
johtuvia toimintavikoja.
Takuu on voimassa ainoastaan, kun noudatetaan Puusepänliike Peltoniemi KY:n antamia
varastointi‐ asennus‐ ja hoito‐ohjeita. Takuun ollessa voimassa ja ehtojen täyttyessä toimitamme
rikkoutuneen tai vaurioituneen tuotteen tilalle uuden.

Kalusteiden varastointi
Kalusteet tulisi säilyttää käyttöolosuhteita vastaavissa tiloissa (ilman suhteellinen kosteus max.
60%). Jos kalusteet joudutaan varastoimaan väliaikaisesti esim. autokatokseen, suojaa hyvin
kosteudelta. Siirrä kalusteet kuivaan varastotilaan mahdollisimman pian.
Huomioithan, että pitkiä kalustelevyjä, komeron ovia, sokkeleita tai tasoja ei tulisi varastoida
pystyasennossa kovin pitkiä aikoja. Tuotteet on varastoitava vaakatasossa, tasaisella alustalla
käyristymisen estämiseksi.
Puusepänliike Peltoniemi ei vastaa kostean varastointipaikan tai ohjeiden vastaisen säilytyksen
aiheuttamista vahingoista ja vaurioista.

Ennen asennusta
Tutustu asennusohjeisiin ennen asennuksen aloittamista. Näin vältyt virheitä ja turhalta työltä.
Hanki tarvittavat työkalut, tarvikkeet ja ruuvit.
Välttämättömät työkalut
Akkuporakone
Käsisirkkeli tai pöytäsirkkeli
Kuviosaha tai pistosaha
Hiomapaperia
Rullamitta
Vasara
Reikäsahasarja
Pitkä vesivaaka tai ristiviivalaser
Puukko
Välttämättömät tarvikkeet
4 x 30 ruuveja
3,5 x 16 ruuveja
3 x 45 ruuveja tai ohuita nauloja
kiinnitysruuvit tai proput seinään (riippuu taustaseinän materiaalista)
kulmarautoja
Mikäli seinissä tai lattiassa näkyy vinoutta tai mittapoikkeamia on ne parasta korjata ennen
kalusteasennuksen aloittamista. Seinien maalaus‐ ja tapetointityöt kannattaa tehdä ennen
kalusteiden asentamista. Valmis lattia on suojattava esim. pahvilla kalusteasennuksen ajaksi.

Tarkista kalusteiden kohdalta:
‐
‐
‐
‐

lattioiden ja seinien suoruus
nurkkien suorakulmaisuus
kipsilevyseinässä komerot tulee saada kiinni runkopuuhun tai kipsilevyn taakse
asennettuun vaakapuuhun
meneekö lattia kalusteiden alle

Asennusmitoitus (standardit)
Oheisessa kuvassa on esitetty kalusteiden asennusmitoitukset (mm).

Normaalikomerot

Liukuovikaapistot

Liukuovikiskot voidaan asentaa myös suoraan kattoon. Tällöin komerorunkojen ja katon väliin
asennetaan yleensä myös yläboksit ja ylätäytettä.

Asennus
Komeroiden rungot toimitetaan kasattuina, ellei niitä ole tilattu erikseen itse kasattavana mallina.

Komeroiden asennus
Asenna toimituksen mukana tulleet säätöjalat alakaapin pohjassa etu‐ ja takareunassa oleviin
reikiin. Mikäli kaapin standardimitoitusta on muutettu, saattaa osa rei`istä puuttua. Tällöin
sokkelijalasta poistetaan kiinnitystappi ja kiinnitys pohjaan tapahtuu ruuvein.
Sokkelijalat ovat säädettäviä ja ne voidaan asentaa kahteen mittaan, 150 ja 100 mm sokkeleille.

Piirrä seinään vaakalinja komeroille. Ennen varsinaista kiinnitystä on hyvä sovittaa rungot
paikoilleen ja tarkistaa, että ovet mahtuvat avautumaan. Huomioi myös vetimet! Tarvittavat reiät
esimerkiksi pistorasioille tulee tehdä ennen kiinnitystä.
Asennusta helpottaa komeron alareunan korkeudelle
kiinnitetty vaakatuki (ei kuulu toimitukseen), jonka
päälle komero(t) nostetaan. Tällöin taaempia
sokkelijalkoja ei tarvita kaikkiin reikiin.

Aloita asennus seinästä johon ei tule täytelevyä. Kiinnitä rungot toisiinsa uppokantaisilla ruuveilla
(4x30mm) siten, että yläreunat ja etureunat ovat tasan. Älä käytä kaapeissa olevia reikiä. Säädä
rungot vaakasuoraan vesivaa`an avulla ja kiinnitä sidelistasta seinään ruuveilla tai propuilla (eivät
kuulu toimitukseen).
Pääty‐ ja kattolevyt kiinnitetään runkoihin ruuvein kaapin sisäpuolelta.

Sokkelien asennus
Sokkelilevyt toimitetaan pitkinä soiroina. Päätysokkelit toimitetaan reunalistoitettuna.
Päätysokkelit asennetaan ensin. Lattioiden epätasaisuuksien vuoksi jätämme sokkeleihin
sovitusvaran (10 ‐60 mm). Ota korkeusmitta jokaisesta päätysokkelista erikseen ja leikkaa ne
oikeaan mittaan. Aseta tarralliset päätysokkelin kiinnikkeet sokkelijalan kannassa olevaan koloon.
Repäise tarrat pois ja paina päätysokkelit paikoilleen.
Etusokkelit mitoitetaan päätysokkeleiden väliin sopivaksi ja katkaistaan mittaan. Etusokkelin ja
kaapin pohjan väliin jää n. 8mm rako, jonka väliin etukiinnike tulee. Etukiinnike kiristetään
talttapäisellä meisselillä yläosastaan, siten että etusokkeli puristuu lattiaa vasten. Päätysokkelin ja
etusokkelin välisen liitoksen voi tarvittaessa varmistaa ruuvilla tai naulalla.

Ovien asennus
Kiiltäväpintaisissa ovissa voi olla oven pinnassa suojakalvo. Poista suojakalvo vasta, kun aloitat
vetimien asennuksen. Kalusteovissa on valmiiksi poratut saranaupotukset. Vastaavasti aluslevyt
ovat pääsääntöisesti rungoissa paikoillaan. Joissakin erikoissaranoissa ja ‐ratkaisuissa aluslevyt
toimitetaan irrallaan.

Saranat
Oheisen kuvaluettelon avulla tunnistat saranat ja voit tarkistaa, mikä sarana kuuluu minnekin.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hidastinsarana 110 astetta
Normaali sarana 110 astetta
Laajakulmasarana 170 astetta (suuri avautumiskulma esim. astiankuivauskaapit)
Kulmakaapin sarana 45 astetta (yläkulmakaapit)
Kulmakaapin välisarana 60 astetta (taiteovellinen alakulmakaappi)
Peitelevykulmakaapinsarana 95 astetta (ns. ”sokea” kaappi)
Pikakiinnitysaluslevy (vakiomalli, valmiina rungossa)
Ristikkoaluslevy (käytetään kulmakaapin välisaranassa, joissakin komeroissa)
Saneerausaluslevy (irto‐ovissa)

Hidastimella varustettuja saranoita tarvitaan 2 kpl yhtä komeronovea kohti ja vain 1 kpl yhtä
yläboksin ovea kohti. Hidastussaranan pesään on integroitu vaimennin, joka voidaan kytkeä päälle
tai pois saranasta. Erikoissaranoissa käytetään erillisiä saranan päälle tai runkoon asennettavia
hidastimia. Saranoissa on sekä sivuttais‐, korkeus, että syvyyssäätö (kuvallinen ohje liitteenä).

Vetimien asennus
Vedinruuveille porataan halkaisijaltaan 5 mm reiät haluttuun kohtaa. Reikä porataan oven
etupuolelta, taustapuolella kannattaa käyttää vastalevyä, ovi pinnan repeytymisen estämiseksi.
Halutessasi voit valmistaa työn helpottamiseksi ohuesta levystä vedinsabluunan.
Pitkien vaakasuuntaisten vetimien asennuksessa on huomioitava ovien avautumiseen vaadittava
tila. Mikäli kaappi on asennettu kiinni poikkiseinään, pitkän vetimen pää osuu ovea avattaessa
ensimmäisenä seinään. Tarkistathan vetimien sopivuuden ennen porausta! Tässä vaiheessa
vetimet on vielä mahdollista vaihtaa.

Ylä‐ ja sivutäytteiden sekä koristelistojen asennus
Rungon ja katon väliseen tilaan voidaan asentaa ylätäyte. Sivutäytteillä peitetään rungon ja seinän
väliset tilat. Tarvittavat täytesoirot sahataan asennusvaiheessa toimituksen mukana tulevasta
ylimääräisestä levystä ja kiinnitetään ruuvein kaappien sisäpuolelta.
Yläkoristelistat katkaistaan mittoihinsa ja kiinnitetään ruuvein rungon kattoon joko kaapin
sisäpuolelta tai kaapin päältä, jos työskentelytilaa on riittävästi.

Liukuovien asennus ja säätäminen
Asenna yläkisko kattoon tai kattolevyyn etureunan tasalle. Käytä tarvittaessa proppuja (eivät kuulu
toimitukseen).

Kiinnitä alakisko lattiaan n. 20mm yläkiskon etureunasta sisäänpäin.
Nosta takimmainen ovi ensin paikoilleen. Aseta oven yläreuna kiskoon. Paina alareunan pyörästöt
oven sisään. Laita ovi kohdalleen. Asenna etummainen ovi samalla tavalla. Kolmen oven ryhmässä
laitetaan taaempaan uraan kaksi ovea ja yksi eteen.

S2‐kehäoven säätäminen:
Alakiskoon tulevien pyörien säätöruuveja (alempi
reikä) kiertämällä, voidaan säätää oven reunaa
sivuseinän ja –levyn suuntaiseksi. Säätäminen
onnistuu helpommin, kun ovea vähän kevennetään
nostamalla sitä reunaa jota ollaan säätämässä.

ER10‐kehäoven säätäminen:
Ennen oven paikoilleen nostamista ruuvaa alapyörää
kuljetusasennosta ulospäin n. 10‐15 mm, jotta ovi ei naarmuta
alakiskoa. Säädä oven suoruus ristipää‐meisselillä alapyörien
säätöruuveista.

Clip Top-Saranan asennus ja säädöt
Inserta - irrotus

Inserta - asennus

Clip - asennus

Clip - irrotus

Korkeussäätö

Sivusäätö

Syvyyssäätö

Saranan Blumotion asennus ja irroitus

Laita hidastimen jousiosa saranan varren reiän etureunaa
vasten.

Työnnä hidastin paikalleen etuviistoon alaspäin.

Irrottaminen tapahtuu
vetämällä hidastinta etuviistoon eteenpäin/ylöspäin.

Tämä saranan Blumotion 973A soveltuu 107 ja 120 asteisille Clip ja Clip Top saranoille (poikkeus kulmakaapin-, taiteoven- ja peitelevysarana)

