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Evokit-karmipaketin asennusohje

Asenna ovilehtien pyörästöt yläliukukiskoon ennen karmipaketin asennusta.

PYSTY- JA VASTAKARMIEN MITOITUS

Lyhennä ovitaskun pystykarmit ja vastakarmi alapäästä oikean korkuiseksi.

1. VASTAKARMIN ASENNUS (1 kpl)

Asenna vastakarmi paikoilleen, joko A) poraamalla 3 reikää vastakarmin läpi ja ruuvaamalla karmi runkora-
kenteeseen. Peitä ruuvit karmitulpilla (ei mukana) tai B) kiinnittämällä vastakarmi esim. liimatiivistemassalla 
runkorakenteeseen. Käytä tarvittaessa puristimia. Tarkista vastakarmin pystysuoruus sekä käyntiaukossa 
että seinälinjassa vatupassilla.

2. PYSTYKARMIEN ASENNUS (2 kpl)

Asenna pystykarmit runkoelementin reunapokkauksiin ovitaskun puolelle. Käytä kiinnittämiseen liimatiivis-
temassaa. Varmista pystykarmien pystysuoruus sekä käyntiaukossa että seinälinjassa vatupassilla.

Huom! Kun kiinnität pystykarmeja liimatiivistemassalla, laita yläkarmi väliaikaisesti paikalleen. Näin saat 
säädettyä pystykarmien liimauksen puristusta ja etäisyyttä yläkarmiin nähden (rako pystykarmin ja yläkarmin 
välissä). 

ENNEN OVILEHDEN ASENNUSTA 

Huom! Ovilehden saa paikoilleen ja pois vain peitelistoitetusta ratkaisusta ilman rakenteiden 
purkua. 

Mikäli viimeistelet oven peitelistattomaksi molemmin puolin, asenna ovilehti paikoilleen ennen 
yläkarmin tasoitetöitä ja asennusta. Voit myös peitelistoittaa vain toisen puolen, jolloin ovilehti 
on toiselta puolelta irrotettavissa. Tällöin ripustusraudan pulttiuran tulee sijaita oven peitelistat-
tomalla puolella, jotta ovilehti vapautuu ripustusraudasta. 

TARKISTA vatupassilla, että seinärunko on koko ovitaskun osalta molemmin puolin suora niin pysty- kuin 
vaakasuunnassa. Seinän kierous voi vääntää kiinnitysruuveja ja runkoelementtiä liukuvaa ovilehteä vasten ja 
vahingoittaa sitä. KORJAA tarvittaessa poikkemat ennen kuin asennat ovilehden.

Osaluettelo:
- 1x vastakarmi kumitiivisteillä
- 2x ovitaskun pystykarmi harjatiivisteellä
- 2x yläkarmi harjatiivisteellä ja magneeteilla
- yläohjaimet  (4)

Lisäksi ovilehteen kovamuovinen korokerengas (ovitaskun puolelle, kumistopparin ja ovilehden väliin).

TESTAA esim. rimalla, että ovitaskun sisäpinnat ovat vapaat esteistä, eikä ovitaskuun työnny  ylipitkiä 
ruuveja, jotka voivat vahingoittaa ovilehteä. KORJAA tarvittaessa: Löyhennä liian tiukkaan ruuvattuja 
ruuveja / poista ylipitkät ruuvit ennen ovilehden asennusta.

3. OVILEHDEN ASENNUS

Asenna ripustusraudat (2) ovilehtien yläreunaan (sekä muut mahdolliset lisävarusteet). 
Lisää toimituksen mukana tullut kovamuovinen korokerengas kumistopparin ja ovilehden väliin. Ilman 
korokerengasta runko-elementin takareunan tehdasasenteiset ruuvit voivat vaurioittaa ovilehteä. 

Aseta pyörästöt yläkiskolla oven ripustusrautojen kohdalle. Nosta ja asenna ovitaskun puoleinen reuna 
ensin ovitaskun puoleiseen ripustuspulttiin. Työnnä ovilehteä, kunnes pultti on ripustusraudan loveuksen 
pohjassa. Nosta seuraavaksi vastakarmin puoleinen reuna vastaavalla tavalla. Säädä ovilehden pysty-
suoruus ja korkeus lattiasta. Kiristä mutterit. 

4. YLÄKARMIN ASENNUS (2 kpl)

Pystykarmiena ja vastakarmin yläpäässä on urat yläohjaimille. Työnnä yläohjaimet (4 kpl) urien pohjaan 
runkorakenteeseen saakka. Käytä tartuntaan tarvittaessa liimatiivistemassaa.

Vie yläkarmi oviaukon yläreunaan lähelle yläohjaimia. Ohjaa yläkarmi yläohjaimiin ja työnnä ylöspäin, 
kunnes magneetit tarttuvat runkoelementtiin. 
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Yläkarmi liitetään 
yläohjaimiin ylöspäin 
työntämällä kunnes 
magneetit kiinnittävät sen 
teräsrunkoon. 

Nosta ovilehti rullame-
kanismille. Liitä ensin 
ovotaskun puoleinen 
ripustus, sen jälkeen 
vastakarmin puoleinen.  

Voit halutessasi käyttää 
apunasi lattialla, oven 
alla esim. kynää liurina.  
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Evokit-oven viimeistely

Voit viimeistellä oven haluamillasi peitelistoilla tai käyttää saumanauhaa ja tasoitetta peitelistattomaan 
viimeistelyyn. Karmien kyntee toimii sekä peitelistojen ohjaimena että saumanauhan ohjaimena ja 
tasoitekorkona.

Ovilehden saa pois ovitaskusta peitelistoitetusta ratkaisusta purkamatta rakenteita. Ovilehti otetaan 
ovotaskusta ripustusraudan pulttiloveuksen vastapuolelle. Peitelistattomassa asennuksessa yläkarmilistan 
tasoite tulee avata, jotta yläkarmin saa vedettyä pois paikaltaan.  
 
Mikäli viimeistelet oven peitelistattomaksi molemmin puolin, asenna ovilehti paikoilleen ennen yläkarmin 
tasoitetöitä. Voit myös peitelistoittaa vain toisen puolen, jolloin ovilehti on toiselta puolelta irrotettavissa. 
Tällöin ripustusraudan pulttiuran tulee sijaita oven peitelistattomalla puolella. 

Käytä peitelistattomassa toteutuksessa ohutta tasoitenauhaa (esim. selluloosanauha) ja laadukasta 
kipsilevytasoitetta. 

PEITELISTAT EIVÄT SISÄLLY KARMIPAKETTIIN. Peitelistaksi soveltuvat esim. 12x42 mm vakiolistat. 
Harvinaisten puulajien (saarni, pähkinä) osalta peitelistat lisätilauksena.
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PEITELISTALLINEN TOTEUTUS

PEITELISTALLINEN + PEITELISTATON TOTEUTUS

PEITELISTATON TOTEUTUS

Ovilehden irrotus: avaa yläkarmin tasoitesaumat oven poistopuolelta mattoveitsellä. 
Irrota yläkarmi alaspäin vetämällä. Löysää mutterit ja nosta ovi pois ovitaskusta.


