KOMERON ASENNUSOHJE

Tehdas:
p. 020 7562 550
mirror@mirrorline.fi www.mirrorline.fi

Luetaan kokonaan ennen asennusta!
HUOM! Asennuksessa tarvitaan 2 henkilöä.

1.

-

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

-

Kaapisto voidaan koota sekä lappeellaan lattialla että suoraan pystyyn.
Varmista oman kaapistosi pystyyn kääntämisen mahdollisuus päätysivun
avulla!

-

Jokaisessa hyllyvälissä on vähintään 1kpl 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. Älä jätä keskeneräistä asennusta yksikseen.

Jos komeron kasaamisessa herää kysymyksiä, voit soittaa tehtaallemme!

Asennusvideot löydät kotisivuiltamme osoitteesta:
www.mirrorline.fi/asennus

.

2.

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

Epäkeskohela (iso)

Epäkeskohela (pieni)

Pitkä helan vastaruuvi

Lyhyt helan vastaruuvi

Hyllynkannake

Säätösokkelilla varustetun kaapiston sokkelinkasaus, erillisen ohjeen
mukaan. Ohje pakattuna säätöjalkojen kanssa samaan pakettiin.
= Mikäli liukuovet eivät tule kaapiston sisälle, korvataan isot epäkeskohelat pienillä epäkeskoheloilla.

3.

RUNGON KOKOAMINEN
Ulkorunko kasataan metalliheloilla.
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 helan vastaruuvit paikoilleen. 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.
_____________________________________________________________________

KIINTEÄ HYLLY TAI VÄLISIVU
1. Kiinnitä pienet valkoiset epäkeskohelat (4 kpl) valmiisiin reikiin vasaralla.
2. Asenna helan lyhyet vastaruuvit (4 kpl) sivulevyihin (hylly) tai kattoon ja lattiaan (välisivu).
3. Aseta hylly paikoilleen niin että vastaruuvit uppoavat heloihin.
4. Lukitse helat kiristämällä hela ruuvimeisselillä.
Aseta loput säädettävät hyllyt hyllynkannakkeilla
haluamaasi paikkaan.
_____________________________________________________________________

TAUSTAN KIINNITYS
A. Komeron asennus avoimeen tilaan.
1.
2.
3.

Ennen taustan kiinnittämistä tarkista ristimitta huolellisesti!
Aloita taustalevyjen kiinnitys reunasta. Tausta kiinnitetään n. 15cm välein taustanauloilla.
Merkitse leveään taustaan välisivun paikka ennen kiinnittämistä.

B. Komeron asennus ahtaaseen tilaan, jossa valmista kaappia ei voi siirtää
oikeaan paikkaan.
1.
2.
3.
4.

Tausta(t) voidaan kiinnittää suoraan tilan / huoneen seinään.
Kiinnitä tausta(t) oikeaan korkeuteen ja suoruuteen. Tässä voi käyttää apuna esim taustanauloja.
Asenna päädyt ja välisivut kulmaraudoilla taustan läpi seinään.
Huom! Tarkista että tausta on päätysivun huulloksessa.

HUOM. Mikäli komerossasi ei ole taustaa tai syvyys on alle 600mm, tulee
komero kiinnittää muutamalla kulmaraudalla kiinni seinään.

4.

Rullakiskokorit REJS

Euroruuvi
Uppokantaruuvi 3,5 x13

Rullakiskokorit REJS 500mm syvä

Rullakiskokorit REJS 400mm syvä

_________________________________________________________
Rullakiskokorit ROLLER / VALKOINEN

Euroruuvi
Uppokantaruuvi 4x15

Rullakiskokorit ROLLER 500mm syvä

1. Kiinnitä ensiksi euroruuvit
2. Kiinnitä uppokantaruuvit viimeisenä

Rullakiskokorit ROLLER 400mm syvä

______________________________________________________
Rullakiskokorit MESH

Euroruuvi
Uppokantaruuvi 3,5 x13

5.

1. Kiinnitä ensiksi euroruuvit
2. Kiinnitä uppokantaruuvit viimeisenä

Vaatetanko (Ovaali tai pyöreä)
Kannakkeet kiinnitetään puuruuveilla haluttuun
kohtaan. Suositeltu korkeus hyllystä n.40mm
tangon päälle.
Leveille tangoille tankotuki, joka
kiinnitetään yläpuolella olevaan
hyllyyn.
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.

Ulosvedettävä ripustinliuku
Kiinnitetään kiinteän hyllyn pohjaan puuruuveilla. (Ei valmista reikää komerossa)
Siivouslankahyllykkö
Kiinnitetään komeron sivuun neljällä puuruuvilla. Tarvikkeelle ei valmiita reikiä komerossa.

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

Kenkäteline ja housuteline
Ks. Rullakiskokori Roller kiinnitys.

Laatikot
Erillisten ohjeiden mukaan.

6.

Liukuovikaapiston takuu ja huolto
Liukuovien pyörästöillä on 10 vuoden takuu, eikä niitä tarvitse erikseen öljytä tai kiristää. Tärkeintä pyörästöjen ja liukuovien toimivuuden kannalta on pyrkiä pitämään alakisko puhtaana. Alakiskon päältä voi huoletta esimerkiksi imuroida (pehmeä harjasuulake). Ovet eivät saa hangata kiskoa ja pyörästön korkeussäätö on tehtävä tarvittaessa.
Liukuovia voi puhdistaa pyyhkimällä mietoon puhdistusaineeseen kostutetulla liinalla.
Liukuovien ja kaapistojen levyosat eivät kestä kosteutta, joten ne olisi hyvä myös kuivata puhtaalla liinalla.
Lasi- ja peilipinnat puhdistuvat parhaiten ikkunanpesuaineella ja ikkunanpesuun tarkoitetulla siivouspyyhkeellä. Hankaavia tai syövyttäviä pesuaineita ja hankaavia pesusieniä ei saa käyttää.
Liukuovien kehysten naarmuuntumista on vältettävä. Liukuovet eivät kestä paiskomista, vaan niitä tulisi käsitellä rauhallisesti liu’uttamalla.
Yleisimmät takuuajat:
Liukuovien pyörästölle takuu 10 vuotta.
Liukuovien hidastimelle takuu 2 vuotta.
Roller koreille takuu 5 vuotta.
Rejs, valkoinen ja Mesh koreille takuu 2 vuotta.
Kaapiston runkotakuu 2 vuotta.
HUOM!
Takuu ei kata normaalia kulumista, naarmuja, viiltoja tai muita mekaanisia vaurioita.
Takuu ei kata tuotteita, joita on varastoitu tai käytetty ohjeiden vastaisesti.
Takuu ei korvaa kosteus- ja lämpövaurioita eikä asennusvirheistä tai välillisistä vahingoista johtuvia vaurioita.
Huomautukset on tehtävä 7 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.
Noudatamme reklamaatioissa rakennuspuusepäntuotteiden kuluttajakaupan yleisiä sopimusehtoja sekä Suomen tasolasiyhdistys Ry:n takuuehtoja.
Mirror Line Oy pidättää oikeuden muuttaa takuu ja huoltoehtojaan.

7.

Ympäristö- ja laatuasiat

Tuotteidemme valmistuksessa hyödynnämme ympäristöystävällisiä materiaaleja. Käyttämämme peilit ja lasit on valmistettu ilman kuparikerrosta ja lähes täysin ilman lyijyä.
Peililaadun parantumisen lisäksi teknologia vähentää valmistuksen aikana syntyvää
ympäristön kuormitusta.
Kalustelevy, jota käytämme komerorunkojen sekä liukuovien valmistukseen, kuuluu
rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1, joka on luokista paras ja kertoo vähäpäästöisyydestä.
Valmistuksen aikana syntyvä jäte; lasi, peili, teräs ja alumiini, menevät kierrätyksen
kautta uudelleenkäyttöön esimerkiksi lasivillan valmistukseen.
Korkean laadun takaamiseksi uudistamme konekantaamme säännöllisesti. Uusi teknologia mahdollistaa hyvän laadun lisäksi ympäristöasioiden nykypäiväisen huomioinnin
sekä parantaa työskentelyergonomiaa.

8.

Asiakaslähtöisyys

Kaikki tuotteemme ja tuotesuunnittelumme on luonnostaan asiakaslähtöistä, teemmehän kaikki tuotteemme mittatilaustyönä juuri asiakkaan toiveiden mukaan. Haluamme
toimintamme olevan reilua ja rehellistä ja kunnioitamme jokaista asiakastamme. Tuotteidemme ominaisuuksista tiedotamme avoimesti ja hinnoittelussa olemme mahdollisimman läpinäkyviä. Laatuparannuksia ja tuotekehitysideoita keräämme suoraan kentältä. Kohtalaisen pienenä yrityksenä olemme joustava ja pystymme tekemään nopeitakin modifiointeja ja parannuksia tuotannossamme asiakkaidemme tyytyväisyyden
takaamiseksi.

9.

Hyvä asiakkaamme!
Mirror Line Oy:n koko tuotevalikoimalle on myönnetty Avainlippu-tunnuksen käyttöoikeus jo vuonna 2014
Jo yli 20 vuoden ajan tuotteemme ovat olleet kotimaista laatutyötä, suomalaisella työllä
valmistettuina.
Meille myönnetyn Avainlippu-tunnuksen myötä, haluamme vielä entisestään korostaa
ja tuoda esille sinivalkoisia arvojamme!
Kotimaisuus viestii meille tärkeistä asioista: laadusta, luotettavuudesta, turvallisuudesta
ja kestävyydestä.

10.

Tehdas:
p. 020 7562 550
mirror@mirrorline.fi www.mirrorline.fi
@mirrorlineoy
Jaa kuvasi
tuotteestamme
somessa
#mirrorline

