
Näin asennat 

SUKUA90 suihkunurkan altaalla: 

  

 

 

  



Huomioithan että 

 

• tuote on ehjä 

• kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. 

• tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä. Käytä pahvipakkausta 

lattian ja lasien suojana. Turvalasi on kestävää mutta kolhu kokoamisen yhteydessä (lasi 

esimerkiksi kolahtaa kulmastaan laattalattiaan) rikkoo sen pieniksi palasiksi. 

• tämä asennusohje kannattaa säilyttää 

• kokoaminen onnistuu parhaiten kahdelta henkilöltä. 

 

Tarvitset 

• vatupassin 

• ruuvimeisselit, ristipään (PZ2) ja tavallisen 

• jakoavaimen 

• poran, 6 mm terän 

 

 

Tuotteessa on korkealuokkaiset turvalasit. Ne kestävät käyttöä vuosikaudet mutta 

asennettaessa niitä täytyy käsitellä erittäin huolellisesti ja varovaisesti. Etenkin kulmaan 

osuva kolhu rikkoo turvalasin erittäin helposti. Takuu ei korvaa sen tyyppisiä rikkoutumisia. 

 

 

 

 

  



Altaan asennus: 

Kierrä vesilukko huolellisesti kiinni altaaseen. 

 

Avaa altaan säätöjalkojen lukkomutterit. 

 

 

 

 

Aseta allas nurkkaan, tarkasta sen 

suoruus kuvan osoittamalla tavalla, 

säädä jalkoja tarvittaessa. On tärkeätä 

että kaikki jalat ovat tukevasti lattiassa – 

silloin allas ei notku eikä narise ja ovet 

menevät hyvin kiinni. Kierrä 

lukkomutterit kiinni. 

 

 

 

 

Ennen altaan lopullista paikoilleen asettamista vedä altaan poistoputki lattiakaivoon. 

 

Sivulasien asennus: 

Ruuvaa alakaari ja yläkaari seiniä vasten 

tuleviin pystyprofiileihin. Kuvassa oikealla 

alakaari on alempana ja yläkaari ylempänä 

(huomioi että ovien yläkaaren topparit ovat 

lähempänä ja alakaaren kauempana 

toisistaan). 

 

 

Kuvassa ovat sivuprofiilit, joihin kaarevat profiillit kiinnitetään. 

Profiilin pää, josta on kulma pois, tulee allasta vasten. 

 

 

 



 

Kaareva alaprofiili kiinnitetään kahdella ruuvilla/pää 

viereisen kuvan sivuprofiileihin. 

 

Nosta koottu runko altaan päälle. 

Sen jälkeen kiinnitä kiinteät sivulasit. 

 

 

Kiinteille sivulaseille laitetaan U-tiiviste ja 

työnnä ne sivuprofiilin sisään (nuoli). 

 

Ruuvaa krominen lasinkiinnike 

oikeanpuoleisen kuvan tavalla. 

 

 

 

 

 

Nyt voit kiinnittää yläkaaren kahdella 

ruuvilla/pää paikoilleen. 

 

Ruuvaa samanlaiset kromiset 

lasinkiinnikkeet myös ylös. 

  



Seinäprofiilien asennus: 

Työnnä seinäprofiilit sivuprofiileihin. 

Seinäprofiilien ruuvien kiinnityskohdat 

tulevat suihkunurkan sisäpuolelle. 

Nyt asetat suihkunurkan lopulliseen 

kohtaansa altaan kanssa. Tarkista että 

suihkunurkka on aivan suorassa.  

Poraa ruuveille reiät seinäprofiilin reikien 

läpi. 

Käytä 6 mm terää.  

Paketissa on mukana yleisproput. 

 

 

Laita hieman silikonia propun reikään. Ruuvaa profiili seinään 4X30 mm 

ruuveilla. 

 

Kiinnitä nyt 4X8 mm ruuveilla sivuprofiilit seinäprofiiliin. Voit tarvittaessa 

porata seinäprofiilin reiän läpi reiän sivuprofiiliin. 

 

 

 

Ovien asennus 

Kiinnitä pyörästöt oviin, kaksoispyörat tulevat ovien 

yläreunoihin ja yksittäispyörät alas.  

 

 

 

 

 

Ovientopparit/rajoittimet ovat kaarissa valmiiksi 

kiinnitettynä. Sekä oviin että kiinteisiin sivulaseihin tulee L-

tiivisteet, ne estävät veden roiskumisen suihkukulman 

ulkopuolelle. Kiinnitä myös ovien magneettilistat. 

 

 



 

Nosta ovet paikalleen yläpyörien varaan ja 

paina alapyöriä alaspäin ja työnnä ovi myös 

alhaalta paikoilleen.  

 

Kiinnitä vetimet. 

 

 

Testaa sulkeeko magneettitiiviste ovet tiiviisti 

yhteen. Voit säätää ovia yläpyörästöjen alla 

olevasta ruuvista. 

 

 

Tiivistä lopuksi altaan ja seinien välit 

silikonilla. Voit tarvittaessa tiivistää myös 

seinäprofiilin ja seinän välin silikoonilla. 

 

 

 

Puhdistaminen 

Voit puhdistaa tuotteen lasit ja altaan tavallisella ikkunanpesuaineella. Älä käytä hankaavia pesuaineita 

tai karkeapintaisia pesuvälineitä. Ne vaurioittavat allasta ja lasiseinien kuviointia. 

Muista puhdistaa myös altaan hajulukko. Älä käytä kemiallisia putkenavaajia tai putkenavausrakeita. 

Ne voivat vaurioittaa poistoputkea. Sellainen vaurio ei kuulu takuun piiriin. 

 

Tuotteella on kahden vuoden takuu 

Tuotteella on valmistajan myöntämät takuuehdot. Noudata tuotteen asennus- ja hoito-ohjeita, sillä 

takuu korvaa materiaali- ja valmistusvirheet.  

Maksukuitti toimii takuutodistuksena.  

Takuun voimassaolo alkaa ostopäivästä. 

 

Varaosat: www.nordium.ee 

 


