
PIILOKARMIOVEN ASENNUSOHJEFI

OVET TOIMITETAAN SITEN, ETTÄ OVILEHTI ON KARMISSA VALMIIKSI ASENNETTUNA.

1) Jos ovilehden yläreunassa on esiasennettuna aukipitorajoitin/sulkuhidastin (lisävaruste),  
vapauta rajoittimen vipuvarsi ovilehden puolelta.

2) Ruuvaa piilosaranan ylimmäinen ja alimmainen ruuvi irti karmista. Saranat jäävät  
ovilehteen kiinni.

3) Nosta ovilehti irti karmista. Suojaa ovilehti kolhuilta.

4) Esiporaa karmiin reijät ruuvikiinnitystä varten. 

5) Asemoi karmin ulkopinta eli kyntereuna seinäpinnan tasoon. Karmi on suunniteltu  
mitoitettavaksi valmiin seinän paksuiseksi. Tarvittaessa korjaa poikkeamat tasoitteella tai  
peitä peitelistoilla. 

6) Kiinnitä karmit ruuvaamalla. Tarkista karmin pysty- ja vaakasuoruus sekä ristimitta ennen 
ovilehden lopullista asennusta. Käytä mieluummin karmiruuveja, koska niiden kanssa  
jälkisäätäminen on helpompaa.

7) Testaa ovilehden käyntivälykset ovilehden kanssa ennen tasoitetyön aloittamista. Korjaa 
mahdollinen poikkeama karmia säätämällä. Älä tee käyntivälysten säätöjä saranoista!

8) Tee tarvittavat tasoitetyöt ennen ovilehden lopullista asennusta. Suojaa karmista tarvit-
taessa ne pinnat, esim. kyntereuna, jos haluat jättää sen näkyviin. Hio tarvittaessa lakka/
maali pois karmin nauhoitettavalta pinnalta tartunnan parantamiseksi. 

9) Asenna ovilehti lopullisesti paikalleen vasta, kun karmin ja ovilehden välykset ovat kun-
nossa. 

10) Oven korkeus- ja leveyssäädettävät saranat on esisäädetty valmiiksi kohdilleen. Hienosää-
dä saranoita tarvittaessa.

11) Kiinnitä aukipitorajoittimen/sulkuhidastimen (lisävaruste) vipuvarsi paikoilleen. Säädä 
avautumiskulma erillisen ohjeen mukaan.

12) Asenna painikepari mahdollisine kilpineen paikoilleen ohjeen mukaan, mikäli sitä ei ole  
valmiiksi asennettu oveen.
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maali/tapetti

tasoitekerros
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leveys esim. 5 mm
korkeus 1-2 mm 
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ovilehti

pystykarmi

kipsilevy

kipsilevynauha

pystytolppa

PIILOSARANOITU OVI
PUUKARMEILLA
- aukivedettävä (pull)
- kipsilevytettävä 
puurunko-/metallirankaseinä
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PUUKARMEILLA
- aukivedettävä (pull)
- kiviseinä maali/tapetti
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kiviseinä
saumavahvike
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