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Lue asennusohje huolellisesti läpi. 

Allaskaapin asennus käsittää kalusteen asennustyöt ilman LVIS-
töitä. 

Tarkista seinän kantavuus.

Jos tunnet olevasi epävarma kalusteiden asennuksesta, käytä 
ammattiasentajaa. Kaikki asennuksessa suoritettavat sähkö- ja 
vesiliitännät on toteutettava ammattilaisten toimesta. Varmista, 
ettei kalusteiden kiinnittäminen seinään aiheuta vahinkoa mah-
dollisesti seinän sisällä oleville sähkö- tai vesijohdoille.

• Mattopuukon tai sakset

• Mittanauhan

• Vatupassin

• Ristipäisen ruuvimeisselin laatikoiden säätöä varten

• Porakoneen (jos asianmukainen kiinnitys vaatii kiinnitystulpat) 
jossa iskuominaisuus (jos asennus tapahtuu tiili- tai betoni-
seinään)

• Akkukoneen 
• Ruuveihin sopivat kärjet
• Terä kalusteen kiinnityksen esiporausreikää varten
• Terä mahdollisien vetimien- tai useamman allaskaapin toisiinsa kiinnityk-

sen esiporausreikiin, halk. 2 mm 

• Silikonipuristimen

• Imurin

• Asianmukaiset ruuvit ja niihin sopivat aluslaatat (prikat) kalus-
teen kiinnitykseen

• Puuruuvit 3.5×30 mm (jos allaskaappeja kiinnitetään toisiinsa)

• Kiinnitystulpat (jos asianmukainen kiinnitys vaatii)

• Saniteettisilikonin, väritön tai kalusteen / altaan värinen

Huomioitavaa ennen asennusta

Asennukseen tarvitset

Kiinnitykseen tarvitset

Ennen kuin aloitat
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1. Avaa pakkaus

A Käytä mattopuukkoa tai saksia

B Varo ettei terä osu kalusteeseen

C Aseta kaluste pakkauspahvin tai muun suojan päälle

2. Tarkista onko kalusteessa kuljetusvaurioita tai valmistus-
virheitä

A Jos on, raportoi niistä myyjälle ennen kalusteet asennusta.  
Huom! Älä asenna vaurioitunutta kalustetta.

3. Irrota laatikot

A Vedä laatikko kokonaan ulos

B Nosta laatikko etureunasta ylöspäin niin että laatikko irtoaa kiskoista

C Vedä laatikko pois ja laskea suojan päälle sivuun odottamaan

4. Kiinnitä allaskaapit toisiinsa (jos allaskaappeja tulee vierek-
käin enemmän kuin yksi)

A Tarkista että kalusteet ovat tarkalleen kohdakkain

B Esiporaa kiinnityskohdat 4kpl, läheltä jokaista kulmaa
B1 Tarkista ettei kiinnitys häiritse laatikoiden toimintaa
B2 Esiporauksen syvyys 20 mm, niin että myös toisen kalusteen lami-

naattipintaan tulee reikä
B3 Varo ettei reikä tule toisen rungon läpi

5. Jos olet tilannut kalusteeseen jalat, kiinnitä ne tässä vai-
heessa

A Jalat tulee asentaa XL-kokoiseen kalusteeseen

B Jalat eivät ole pakollisia S, M ja L-syvyyksiin seinämateriaalin ja kiinni-
tystarvikkeiden niin salliessa

C Kiinnitä jalat kalusteen molempiin etureunoihin (jalan keskikohta max.  
1/3 kalusteen kokonaissyvyydestä syvemmällä rungon etureunasta 
sekä lähelle kalusteiden liitosta, jos allaskaappeja on enemmän kuin 
yksi

D Jalkoja ei tarvita kalusteen takareunaan, koska kaluste tulee aina kiin-
nittää kiinteästi seinään. 

E Säädä jalat haluttuun korkeuteen

6. Tee esiporausreiät kalusteen takasidelistaan haluttuihin 
kohtiin

A Käytä poratessa imuria apuna varmistaaksesi, ettei porausjätettä mene 
laatikon kiskoihin

B Esiporausreikiä tulee olla vähintään kaksi jokaisessa allaskaapissa, 
lähellä kumpaakin yläkulmaa

C Vinkki: Esiporausreiän kannattaa olla 1–2 mm suurempi kuin ruuvin 
halkaisijan (kuitenkin niin että aluslaatta peittää reiän reilusti) jotta 
kalusteeseen jää säätövaraa
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7. Mitoita allaskaappi haluttuun kohtaan

A Merkkaa esiporattujen reikien paikat seinään

B Vinkki: Allastason standardikorkeus on 80–90 cm, yleensä 85 cm

8. Kiinnitä kaluste esiporattujen reikien läpi

A Jos asianmukainen kiinnitys vaatii kiinnitystulpat, poraa seinään 
tarvittavat reiät esiporattujen reikien merkkien kohdalle ja asenna 
kiinnitystulpat
A1 Nosta kaluste suojaan porauksen ajaksi
A2 Vinkki: Mahdollisimman siistin asennuksen saavuttaaksesi, käytä 

poratessa imuria apuna ja imuroi lopuksi porattu reikä

B Tue kaluste tarvittaessa alapuolelta kiinnitystä helpottaaksesi

C Tarkista kalusteen suoruus vatupassilla ja säädä tarvittaessa

9. Kiinnitä kaluste kulmaheloista

A Jos asianmukainen kiinnitys vaatii kiinnitystulpat, poraa tarvittavat reiät 
seinään kulmahelojen kohdalle ja asenna kiinnitystulpat
A1 Vinkki: Käytä poratessa imuria apuna varmistaaksesi, ettei poraus-

jätettä mene laatikon kiskoihin

10. Puhdista asennusjäljet ja mahdollinen porausjäte

11. Kiinnitä kulmahelojen suojapeitteet

12. Tiivistä rungon ja seinän väli saniteettisilikonilla
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13. Kiinnitä allas

A Altaan mukana toimitettava vesilukko tulee asentaa LVI-ammattilaisen 
toimesta. Ennen altaan kiinnittämistä tulee ammattilaiselta varmistaa, halu-
taanko hana ja vesilukko kytkeä ennen altaan kiinnittämistä runkoon.

B Valumarmoriallas tai Silestone-allastaso
B1 Lisää rungon ja altaan väliin saniteettisilikonia tai liimamassaa
B2 Aseta allas paikalleen
B3 Tarkista että altaan ylitys on yhtä suuri molemmista päädyistä ja säädä 

tarvittaessa
B4 Tiivistä altaan ja seinän väli saniteettisilikonilla

C Lamiwood-taso ja allas
C1 Lisää rungon ja tason väliin saniteettisilikonia tai liimamassaa
C2 Aseta taso paikalleen
C3 Tarkista että altaan ylitys on yhtä suuri molemmista päädyistä ja säädä 

tarvittaessa
C4 Kiinnitä taso lisäksi kulmaraudoilla taka- ja etusidelistasta
C5 Vuoraa altaan ja hanan aukon sisäsyrjä saniteettisilikonilla
C6 Aseta allas paikalleen
C7 Tiivistä altaan ja tason ulkoväli saniteettisilikonilla
C8 Tiivistä tason ja seinän väli saniteettisilikonilla

D Anna saniteettisilikonin ja mahdollisen liimamassan kuivua sen ohjeis-
sa määritellyn ajan. Aseta allastason molemmille puolille 10 kg painot 
kuivumisen ajaksi. Älä jatka asennustöitä ennen kuin kaikki silikonit ovat 
kuivuneet.

E Vinkki: Jos LVI(S)-ammattilainen on paikalla, silikonien kuivumisen jälkeen 
on sopiva väli tehdä vesi- ja mahdolliset sähköliitännät. LVIS-töistä erilliset 
ohjeet asennuksen vaiheiden jälkeen.
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14. Kiinnitä laatikot

A Aseta kiskot kiinni-asentoon

B Aseta laatikon takakulmat kiskojen päälle

C Laske laatikon etureuna samaan tasoon

D Työnnä laatikko kokonaan kiinni, kunnes kuulet naksahtavan äänen 
molemmista kiskoista

E Testaa laatikon toimivuus

15. Tarkista laatikoiden sijainti ja säädä tarvittaessa

A Korkeussäätö
A1 Löysää kiristysruuvit laatikon sivun etureunasta
A2 Säädä korkeus säätöruuvista laatikon sivun etureunasta
A3 Kiristä kiristysruuvit

B Sivuttaissäätö
B1 Työnnä laatikon kiskojen alaetureunassa olevat irrotusvivut 

poispäin etulevystä yhtä aikaa
B2 Säädä laatikko sivuttaissuunnassa työntämällä etulevyä laidoista
B3 Vapauta irrotusvivut
B4 Vinkki: Laatikon etulevy irrotetaan ja lukitaan samoista irrotusvi-

vuista

C Kulmasäätö
C1 Säädä kulma säätöruuvista laatikon sivun takareunasta

D Vinkki: Käyttämämme laatikko on Grass Nova Pro Scala

15 A

15 B2
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16. Jos olet tilannut vetimet, mitoita ja kiinnitä ne

A Vedinruuvit tulevat vetimien mukana

B Vedin kiinnitetään etulevyn takapinnasta

C Mitoita vedin kohdalleen ja merkitse kiinnityskohdat vetimien reikien 
läpi

D Tee esiporausreiät halk. 2 mm ja varo ettei reikä tule oven läpi

17. Lopuksi puhdista kaluste ja poista mahdolliset tahrat 
hoito-ohjeen mukaisesti

Onnittelut, asennus on nyt valmis!

1. Irrota laatikot ennen LVIS-töiden aloittamista

A Ohje laatikoiden irrottamisesta asennusohjeessa

2. Allaskaapissa ei ole taustaa, joten ihanteellinen paikka vesiputkien tai säh-
köjohtojen tuomiseen on takaseinästä

3. Jos vesiputket tai sähköjohdot tuodaan kalusteen ulkopuolelta, tulee ne 
tuoda allaskaapin alareunassa olevasta aukosta

A Jos tämä ei ole mahdollista ja on välttämätöntä tehdä aukko rakenteeseen, tulee aukko 
suojata kosteudelta erittäin huolellisesti saniteettisilikonilla

B Ennen läpiviennin tekoa, tarkista ettei läpituotavat vesiputket tai sähköjohdot osu kiinni-
olevaan laatikkoon

4. Kiinnitä laatikot lopuksi

A Ohje laatikoiden kiinnittämisestä asennusohjeessa
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Löydät kalusteiden mittakuvat ja -piirrokset pisarafinland.fi sivustolta. 

Asiakaspalvelu > Tiedostot ja ohjeet

1. Kalusteen puhdistaminen

A Kaluste ja allas puhdistetaan miedolla kodin yleispuhdistusaineella

B Puhdistusvälineeksi käy nihkeä pyyhe tai mikrokuituliina

2. Tahrojen poisto-ohje

A Kalusteen ja altaan tahrat poistetaan ensisijaisesti kodin yleispuhdistusaineella. Poista tah-
rat mahdollisimman pian havaitsemisen jälkeen.

B Jos tahra ei irtoa niin tarhanpoistoaineena voidaan käyttää lakkabensiiniä (tärpättiä)
B1 Jos käytät lakkabensiiniä, puhdista käsitelty kohta vielä yleispuhdistusaineelle
B2 Asetonin käyttäminen kalusteen tahranpoistoon kielletty

C Puhdistusvälineeksi tahranpoistoon käy mikrokuituliina tai sieni

3. Kaluste ja allas eivät vaadi varsinaista huoltoa puhtaanapidon lisäksi

Mitta- 
kuvat

Hoito  
& huolto
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