ASENNUS- JA
HOITO-OHJEITA

Asennuksen helpottamiseksi
kannattaa lasituslista suihkuttaa
tai kastella saippuavedellä.

Suihkukaapissa on uusi, imukupeilla
kiinnitettävä shampooteline, jota
varten ei tarvitse porata reikiä!
Tärkeää!
Imukupit ja kiinnityspinta on puhdistettava huolellisesti ennen asennusta.

Uutuus!!
Suihkuverhon painot
5 mm polystyreeniliuskojen ansiosta verho on neljä kertaa painavampi kuin normaalisti. Näin verho pysyy paremmin suihkualtaan
kumitiivisteen sisäpuolella. Painot asetetaan suihkuverhon taskuihin.

Uudet tukikahvamallit!
Ruostumatonta terästä:
suora malli (450 tai 300 mm) ja
kulmamalli

Kulmakahva helpottaa
ylös nousua, kun henkilö
peseytyy istuallaan.

Kahvojen päät on asetettu
45 asteen kulmaan pitävän
otteen saamiseksi.

Uudet kahvat helpottavat esim. shampootelineen sijoittelua

Muutama esimerkki kahvojen sijoittelusta

takavasempaan kulmaan,
kapeaan uraan matalalle

sisennettyyn päätyyn,
ulkopuoliseen uraan

takaoikeaan kulmaan, kapeaan uraan korkealle

tai etuoikealle, leveään
uraan keskikorkeudelle.

Uusia erikoiskahvoja voi helposti asentaa
myös aiemmin toimitettuihin suihkukaappeihin.

Erikoiskahvan asennus pystysuoraan

Tämän erikoiskahvan voi asentaa useampaan eri kohtaan ja korkeudelle ilman, että tarvitsee porata yhtään reikää!
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tukikahva, ruostumatonta terästä, 300 mm
ruuvi
kiinnitysprofiili (pilarin kapeassa urassa)
lukkomutteri (pilarin leveässä urassa)

Suihkuverhokiskon kiinnitysohje
Huomio!
Kiskon sijoitus on muuttunut!
Vasen kuva: aiempi kiinnitystapa.
Nykyään kisko kiinnitetään
yläpalkin kanssa samaan
linjaan. Ja ruuvataan kahdella
ruuvilla pitkältä sivulta ja yhdellä kultakin lyhyeltä sivulta.

peitetulppa
ruuvit

stoppari
liuku

Sisennetyn päädyn asennus,
vasen tai oikea
Liukulukon asennus
kumiläppään
sisennetty
seinäke

suojalista

avain kumilistan
kiinnittämiseen

Huomio! Sijoita liukulukko pilariuraan
ennen etukulmapilarin asennusta.
sovitusosan kulmaprofiili
tiivistys silikonilla

sovitusosa

Aukaistavan ikkunan asennus
– oikea tai vasen pääty

Sama ikkuna sopii vasempaan
ja oikeaan päätyyn eli se voidaan asentaa sekä oikea- että
vasenkätiseksi.
Saranapylväs

Rampin asennus
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Koko suihkumoduuli asennetaan valmiiksi ennen ikkunan
asennusta. (lasien tiivistyslistat
viimeisenä, koska etulistan tai
ylärakennelman korkeutta voidaan joutua vielä säätämään
suhteessa ikkunaan).

Nousutuen asennus

kiinnityshela
4 kpl ruostumattomia peltiruuveja 4,2x16
laippamutteri
säätöruuvi

Säätöpultit asennetaan etu- sekä
takapalkin uraan ennen kuin palkit asetetaan paikoilleen.

Huomio!
Ramppi ei saa kuormittaa kiinnityshelaa.
Säätöruuvi ottaa vastaan kuormituksen.

Kun suihkumoduuli on valmiiksi
asennettu, sovitetaan ”vaunu”
säätöpulteilla, säädetään ja lukitaan lukkoratilla.

1. suihkuallas
2. karkea suodatin
3. tiheä sihti, ruostumaton teräs
4. siipimutteri

5. tiiviste
6. käännettävä lattiakaivo 360˚
7. tuplaholkki 32–32
8. viemäriputki (mutka 32)

9. olemassa oleva lattiakaivo
10. galvanoitu alusta
11. asennusruuvi, säätö ylhäältä

1. Tarkistakaa, että toimitus sisältää kaikki osat ja että kuljetuksen aikana ei ole
sattunut vahinkoja. Kuljetusvaurioista on ilmoitettava kuljetusyhtiöön 7 päivän
kuluessa.
2. Puhdistakaa huolella lattiakaivo.
3. Sijoittakaa galvanoitu teräskehys lattialle ja asentakaa se vaakasuoraan vatupassin
avulla. Jalat säädetään ylhäältäpäin.
4. Altaan viemärikaivoa voidaan kääntää 360˚, kun kaivon siipimutteria on löysätty.
Asettakaa allas kehyksen päälle ja kääntäkää viemäriputki lattiakaivoa kohti. Mitatkaa viemäriputki ja liittäkää se lattiakaivoon. Huom! putki katkaistaan heti vesirajan
yläpuolelta lattiakaivossa. Kiristäkää siipimutteria ja asentakaa suodatin ja sihti.
Huom! siipimutteria kiristetään sormin – älkää käyttäkö työkaluja!
5. Kulmapilarit painetaan alas huolellisesti kulmatiivisteitä vasten ja lukitaan. Alumiiniliukulukko, joka pitää suihkualtaan ”kumiläpän” paikallaan, on pujotettava pylväsuraan ennen kuin etupilarit voidaan asentaa. Lukitkaa liukulukko kevyesti kuusiokoloavaimella. Asentakaa liukulukko etupuoli alaspäin. Kun suihkumoduulin
asennus on valmis, painetaan liukulukko alas ja ”kumiläppä” lukitaan rakennelman
uraan.
6. Asentakaa alaosan lasielementit – sileä puoli suihkun sisäpuolelle. Asentakaa ”rintaprofiilit” suihkun ympäri. Kääntäkää, jos mahdollista, suihkun ruuviside ulospäin.
Ennen ruuvien kiristämistä nostetaan rintaprofiilia muutaman millimetrin verran –
ihanteellinen etäisyys allas- ja rintaprofiilien välillä on 100 cm.
7. Asentakaa suihkuhana ja letkut ennen kuin ylemmät lasiosat asetetaan paikoilleen.
Asentakaa ylemmät lasiosat ja asettakaa sitten yläpalkkirakenteet paikalleen. Säätäkää ne niin, että ne ovat linjassa kulmapilarien yläreunan kanssa. Kiristäkää ruuvit.

8. Verhokisko. Tärkeää! Asentakaa verhokisko samaan linjaan yläpalkin kanssa. Kiristäkää sopivasti kiinni: kaksi ruuvia pitkälle sivulle ja yhdet lyhyille sivuille. Asentakaa
liuku ja stoppari.
9. Lasituslista asennetaan päällekkäin rakenteen kanssa. Asentakaa ensin vaakasuorat listat ja sen jälkeen pystysuorat. Suihkuttamalla / kastamalla lasituslista
tiskiaineella tai saippuavedellä helpotatte asennusta.
10. Tiivistykset. Mukana tulleella silikonilla tiivistätte porausreiät ja huolittelette kulmapilarit ulkopuolelta. Käyttäkää harmaita muovitulppia kaikkien alumiinirakenteissa olevien kuusiokoloruuvien tiivistykseen. Älkää unohtako lukita kumiläppää suihkualtaaseen liukulukolla.

HOITO-OHJE
 Molemmat lattiakaivosihdit, karkea ja tiheä (hiussihti), nostetaan
ylös ja puhdistetaan kerran viikossa tai tarpeen mukaan.
 Polystyreeniseinät ja alumiiniprofiilit puhdistetaan tavallisilla kaakeleille ja maalatuille pinnoille tarkoitetuilla puhdistusaineilla.
Huom! liuottimia ei saa käyttää.
 Suihkualtaan puhdistukseen soveltuu hyvin pesuharja ja nestemäinen puhdistusaine.
 Suihkuverhon saa pestä koneessa 40º:ssa (normaali pesu- ja
huuhteluaine).

Huomio!
Saksalainen jäälasitoimittajamme on muuttanut valmistusmenetelmäänsä, mistä johtuen shampootelineen imukuppien pito jäälasissa ei ole paras mahdollinen.
Olemme lisänneet toimitukseen
ruuvit ja prikat, joilla telineen saa
kiinnitettyä suihkukaapin keskiprofiiliin.

Imukuppeja voi käyttää valkoisissa seinissä.

Lisätietoja:
EN-apuvälineet
Sillankorvankatu 25
Hyvinkää
(019) 469 312
www.en-apv.com
www.vastia.se

