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Myynti ja tekninen tuki

RUNKOELEMENTIN RAKENNEOSAT

Seinärakenteen viimeistelyn voi toteuttaa sekä peite-
listoilla että ilman. Runkoelemetti on mitoitettu  
1 x kipsi-levytykseen, mutta myös 2 x kipsilevytys on 
mahdollista toteuttaa. Tuplalevytys lisää äänieristä-
vyyttä ovitaskun kohdalla.

Runkoelementin ja seinärungon välinen asennusvara 
on max 10 mm. Runkoelementin voi kiinnittää myös 
ilman asennusvaroja suoraan seinärunkoon, riippuen 
materiaalista.

Ovilehden pois ottamisen mahdollistaa irrotet-
tava yläkarmi ja oikea ripustusraudan loveuk-
sen suunta. Huomioi tämä jo ovilehden asennus-
vaiheessa. 

Peitelistoitetussa viimeistelyssä ovilehti on irrotetta-
vissa rakenteita purkamatta, kun peitelista on kiinnitet-
ty yläkarmin sijaan seinään.

Ovilehden poistosuunta tarkistetaan ripustusraudasta. 
Ripustusraudan suora reuna osoittaa oven poisot-
tosuunnan. 

Peitelistattomassa viimeistelyssä on avattava 
yläkarmin saumat viimeistelyn osalta oven poistotulo-
puolelta. Mikäli haluat oven otettavaksi pois tietyltä 
puolelta, huomioi tämä ripustusraudan loveuksessa.
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PEITELISTALLINEN VIIMEISTELY 1 x KIPSILEVY
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1x    kipsilevy 12,5 mm
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maali, tapetti tms.

PEITELISTAPEITELISTA LISÄÄ
KOROKERENGAS!

OVEN POISTAMINEN / RIPUSTUSRAUDAN SUUNTA

periaatekuva - ei 
mittakaavassa

Oven poistaminen / ripustusraudan suunta

suoja-alue safe area50/80%
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PEITELISTALLINEN VIIMEISTELY 2 x KIPSILEVY
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KULMALISTAKULMALISTA

LISÄÄ
KOROKERENGAS!

YLÄKARMI YLÄKARMI

PEITE-
LISTA

PEITE-
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KIPSILEVY

periaatekuva - ei mittakaavassa

suoja-alue safe area50/80%
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PEITELISTATON VIIMEISTELY 1 x KIPSILEVY

Oven poistaminen / ripustusraudan suunta

YLÄKARMI YLÄKARMI

KIPSILEVY

SAUMANAUHA
+ TASOITE

SAUMANAUHA
+ TASOITE

LIIMATIIVISTE-
MASSA

LIIMATIIVISTE-
MASSA

KIPSILEVY

1x    kipsilevy 12,5 mm

saumanauha+
tasoite

liimatiiviste-
massa

maali
tapetti
tms.

valmis seinäpinta
maali, tapetti tms.
haluttuun pystylinjaan

seinä edestä

OVEN POISTAMINEN / RIPUSTUSRAUDAN SUUNTA

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

LISÄÄ
KOROKERENGAS!

SAUMANAUHA
+ TASOITE

SAUMANAUHA
+ TASOITE YLÄKARMI

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

suoja-alue safe area50/80%
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PEITELISTATON VIIMEISTELY 2 x KIPSILEVY

Oven poistaminen / ripustusraudan suunta 
(1 x kipsilevytys: peitelistallinen + peitelistaton viimeistely)

kulma-vah-
vike

YLÄKARMIY LÄKARMI

KIPSILEVY

kipsilevy 1: 
runkorakenteen ulkoreunaan
kipsilevy 2:
oviaukon reunoihin

reunavahvike

seinä edestä
KIPSILEVY 2

Oviaukkoon:
- reunavahvike
- tasoite 

Viimeistelyyn:
- maali, tapetti tms.

2x    kipsilevy 12,5 mm

kipsilevy 2

KIPSILEVY 1

kipsilevy 1

KIPSILEVY 2

Oviaukkoon:
- reunavahvike
- tasoite 
Viimeistelyyn:
- maali, tapetti tms.

liimatiiviste-
massa

YLÄKARMI

YLÄKARMI

KIPSILEVY KIPSILEVY LISÄÄ
KOROKERENGAS!

periaatekuva - ei mittakaavassa

suoja-alue safe area50/80%

kipsilevy 1:
runkorakenteen ulkoreunaan
kipsilevy 2:
oviaukon reunoihin


