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KOMERON ASENNUSOHJE
Luetaan kokonaan ennen asennusta!

-

Jokaisessa hyllyvälissä on vähintään 1 kpl kiinteä
hyllylevy epäkeskoheloilla. Asennusohjekuvasta näet
ohjeellisen paikan hyllylle komerosi tarvikkeet huomioon
ottaen. Kiinteä hylly on merkitty kuvaan tähdellä (*).

-

Jos komerossasi on 16mm melamiinitausta,
kiinnitetään se komeron sisäpuolelta kulmaraudoilla.

-

Yli 2700mm leveä komero valmistetaan kahdesta
erillisestä osasta. Osat kasataan erikseen ja liitetään
lopuksi yhteen 30mm pitkillä ruuveilla välisivuista.
(Asennusohjekuvassa teksti: tuplavälisivu).

HUOM! Asennuksessa tarvitaan 2 henkilöä.

- Avaa kaikki pakkaukset ja tarkista, että
komerokohtaisen asennuskuvan mukaiset osat löytyvät
lähetyksestä.
- Jokainen osa on merkitty tarralla, joka kertoo sen
paikan ja koon. Esimerkiksi S1= säädettävä hylly
ensimmäiseen aukkoon vasemmalta. K2= kiinteä hylly
toiseen aukkoon vasemmalta. Myös välisivut on
numeroitu vasemmalta oikealle.
- Varaa kaikki asennuksessa tarvittavat työkalut valmiiksi:
· vasara
· ruuvimeisseli
· akkuporakone
· rullamitta

HUOM. Älä jätä keskeneräistä asennusta yksikseen.

- Kaapisto voidaan koota sekä lappeellaan lattialla että
suoraan pystyyn. Varmista oman kaapistosi pystyyn
kääntämisen mahdollisuus päätysivun avulla!
Jos komeron kasaamisessa herää kysymyksiä, voit soittaa
tehtaallemme!

Asennusvideot löydät kotisivuiltamme osoitteesta:

www.mirrorline.fi/asennus

KOMERON ASENNUSOHJE
Runko-osiin (lattia, päädyt, katto) aina metalliset epäkeskohelat!

1

Epäkeskohela (iso)
2

RUNGON KOKOAMINEN
1. Aloita asennus kiinnittämällä epäkeskohelat valmiiksi oheisen kuvan
mukaan. Komeron katossa ja lattiassa etummaiset helat ovat isot
helat (1) ja kaikki muut helat ovat pieniä (2). Käytä vasaraa ja
varmista, että helan suu on suorassa levyn reunan kanssa.
2. Ruuvaa paikoilleen helan vastaruuvit. Päätysivuihin pitkät ruuvit (3),
muualle lyhyet vastaruuvit (4).
3. Runkoa koottaessa aseta vastaruuvit heloihin ja lukitse. Lukitse
epäkeskohelat aina ruuvimeisselillä!
Kasaa runko järjestyksessä: lattia, päädyt, katto, välisivut.

__________________________________________________
Epäkeskohela (pieni)

KIINTEÄ HYLLY
3

Pitkä helan vastaruuvi
4

Lyhyt helan vastaruuvi

1. Kiinnitä pienet epäkeskohelat (2)
hyllylevyn valmiisiin reikiin vasaralla.
2. Asenna helan lyhyet vastaruuvit
(4) sivulevyihin.
3. Aseta hylly paikoilleen niin että
vastaruuvit uppoavat heloihin.
4. Lukitse helat kiristämällä hela ruuvimeisselillä.
Aseta loput hyllyt hyllynkannakkeilla haluamaasi paikkaan.

__________________________________________________
Hyllynkannake

TAUSTAN KIINNITYS
1. Ennen taustan kiinnittämistä tarkista ristimitta huolellisesti!
2. Aloita taustalevyjen kiinnitys reunasta.
Tausta kiinnitetään n. 15 cm välein taustanauloilla.
3. Merkitse leveään taustaan välisivun paikka ennen kiinnittämistä.
HUOM. Mikäli komerossasi ei ole taustaa
tai syvyys on alle 500 mm, tulee komero
kiinnittää muutamalla kulmaraudalla kiinni seinään.

KOMERON ASENNUSOHJE
Rullakiskokorit
Kiinnitä kiskot euroruuveilla komeron
sivuissa oleviin reikiin. 2-3 ruuvia
korityypistä riippuen.

Ovaalitanko
Kannakkeet kiinnitetään
puuruuveilla haluttuun kohtaan.
Etäisyys hyllystä n.40mm.
Leveille tangoille tankotuki, joka
kiinnitetään yläpuolella olevaan
hyllyyn.

Kenkäteline
Ks. rullakiskokori

Vaatetanko pystytuella
Pujota T ja X-liittimet pystytankoon ja
kiinnitä tangot toisiinsa itseporautuvilla
ruuveilla.
Pujota kannakkeet tangon
päihin ja kiinnitä ne
komeroon puuruuveilla.
Kiristä lopuksi kannakkeet.

Housuteline
Ks. rullakiskokori
Laatikko
Kiinnitä laatikon kisko komeron sivuissa
oleviin reikiin euroruuveilla.
Lisää puuruuvi kiskon etummaiseen
reikään varmistukseksi.
Etusarja kiinnitetään puuruuveilla.

Ulosvedettävä ripustinliuku
Kiinnitetään kiinteän hyllyn pohjaan
puuruuveilla.

Siivouslankahyllykkö
Kiinnitetään komeron sivuun neljällä
puuruuvilla. Tarvikkeelle ei ole valmiita
reikiä komerossa.
Hidastava laatikko
Kiinnitä kisko euroruuveilla kuvan
osoittamalla tavalla komerossa oleviin
valmisiin reikiin.
Lisää lyhyet (15 mm) puuruuvit
varmistukseksi.
Etusarja kiinnitetään pitkillä (20 mm)
puuruuveilla.

Valolippa
Valolippa asennetaan 150 mm ulospäin komeron
etureunasta, kiinnitys komeron katon läpi
puuruuveilla. Mukana tulevat levynpalat
asennetaan lipan taakse, tasan komeron sivujen
kanssa.
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