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ASENNUSOHJE
SAARI INO I 
suihkuverhokisko



OSAT JA TYÖKALUT

4.2 x 45   TX20

6 x 30

3.5 x 9.5  TX10

4.2 x 19  TX20

3,5 mm
6 mm

TX10  TX20

4X 1X

4X

2X

2X

2X

1X

20X2X

SILIKONI

Käytä aina suojalaseja, suojakäsineitä ja pitkähihaista paitaa 
asennuksen yhteydessä. Särkyvä lasi saattaa aiheuttaa vakavia 
vammoja ilman asianmukaista suojautumista.



1A ASENNUS SUIHKUSEINÄÄN: MITTAA 
     KISKON PITUUS

Kiskon pituus on L - 12 mm, 
katkaise kisko oikeaan mittaan 
alumiinille soveltuvalla sahalla.

Mittaa etäisyys suihkuseinästä seinään ja katkaise suihkuverhotanko 
oikeaan mittaan. 

L = max. 1000 mm

Poraa kiskon sisäpuolelle  3,5 mm:n 
terällä reikä lukitusruuville 9 mm:n 

päähän molemmista reunoista.

x2

L - 12 mm



Liu'uta liukupalat kiskon alauraan

2A MÄÄRITÄ KISKON KIINNITYSKOHDAT

Aseta kisko oikealle paikalle, 
varmista suoruus vatupassilla  

ja merkitse kiinnitysreikien paikat.

Aseta välikappale 
seinäkiinnityspalan ja 

suihkuseinän tangon väliin.

Työnnä seinäkiinnityspalat 
kiskon sisään.

x2



Kiinnitä välikappale ja 
seinäkiinnityspala 

suihkuseinän tankoon.

Poraa kiinnitysreiät 
seinään 6 mm:n terällä.

3A KIINNITÄ KIINNITYSPALA SUIHKUSEINÄÄN 

Liu'uta liukupalat kiskon alauraan.

4.2 x 19  
TX20

6 mm



3.5 x 9.5  
TX10

Lukitse kisko paikoilleen 
ruuveilla sisäpuolelta.

x2

4A KIINNITÄ SUIHKUVERHOKISKO

Käännä kisko seinää vasten ja 
kiinnitä seinäkiinnityspala.

4.2 x 45   TX20

Kiviseinä Puu
24 h 



L - 10 mm

1B ASENNUS KAHDEN SEINÄN VÄLIIN: 
     MITTAA KISKON PITUUS

Kiskon pituus on L - 10 mm, 
katkaise kisko oikeaan mittaan 
alumiinille soveltuvalla sahalla.

Mittaa etäisyys seinästä seinään ja katkaise suihkuverhotanko 
oikeaan mittaan. 

L = max. 1000 mm

Poraa kiskon sisäpuolelle  3,5 mm:n 
terällä reikä lukitusruuville 9 mm:n 

päähän molemmista reunoista.

x2



2B MÄÄRITÄ KISKON KIINNITYSKOHDAT

Työnnä seinäkiinnityspalat 
kiskon sisään.

x2

Aseta kisko seinien väliin, 
varmista suoruus vatupassilla  ja 

merkitse kiinnitysreikien paikat. 

x2

Liu'uta liukupalat kiskon alauraan,



Poraa kiinnitysreiät 
seiniin 6 mm:n terällä.

6 mm

3B KIINNITÄ KIINNITYSPALAT SEINIIN

Aseta kisko paikoilleen ja 
kiinnitä seinäkiinnityspalat.

x2

4.2 x 45   TX20

Kiviseinä Puu
24 h 

x2



4B KIINNITÄ SUIHKUVERHOKISKO

3.5 x 9.5  
TX10

Lukitse kisko paikoilleen 
ruuveilla sisäpuolelta.

x2



HOITO-OHJE

Suihkuverhokisko voidaan puhdistaa miedolla nestemäisellä puhdistus-
aineella ja pehmeällä liinalla. 
 
Hankaavia, hiovia aineita, happoja tai muita ammoniakkia sisältäviä 
puhdistusaineita ei saa käyttää. Puhdistusaineita, joiden pH-arvo on yli 8, 
ei tule käyttää.

KIERRÄTYSOHJE

Kierrätys säästää luontoa ja luonnonvaroja. Kierrätä materiaali seuraavasti: 

• metalli ja ruuvit toimitetaan metallinkeräykseen
• muoviosat toimitetaan muovinkeräykseen
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