
 

 

 

 

Käyttö ja huolto  
(mänty 914 mm/kuusi 1067 mm) 

Anna oven tekeytyä lappeellaan vähintään 24 tuntia ennen asennusta siinä 

huonetilassa, jonne olet ovea asentamassa. 

 

Mirror Line Oy yrityksenä 
 

Mirror Line Oy valmistaa ja tuo maahan laadukkaita liukuoviin ja säilytysjärjestelmiin liittyviä ratkaisuja. 

Toimintamme on asiakaslähtöistä ja valmistamme suurimman osan tuotteistamme mittatilaustyönä, 

asiakkaiden toiveiden mukaan. 

 

LADON Ovi -vakiomallistomme on maahantuontituote, jota emme valmista itse. Vakiomallisto koostuu 

kahdesta eri ovileveydestä ja neljästä värivaihtoehdosta, joiden lisäksi saatavilla on kiskomekanismit ja muita 

tarvikkeita. Vakiomalliston lisäksi valmistamme LADON Ovia myös itse, kotimaisena käsityönä, 

mittatilauksena. 

 

Yhteystiedot: 

Puh. 020 7562 550  

mirror@mirrorline.fi 

www.mirrorline.fi  

 

 

Ovipaketin toimitus ja sisältö 

Ovi on pakattu siten, että se kestää tavallisen kuljetuksen. Tarkista, että pakkaus on ehyt. Ovien pakkauksessa 

suositaan sellaisia materiaaleja, jotka voidaan kierrättää tai hävittää luontoa rasittamatta. 

Ladon Oven kuljetuslava EI OLE tarkoitettu oven pitkäaikaissäilytykseen. Ota ovi pois lavalta ja varmista, että 

se on täysin suoralla alustalla asennukseen saakka. 

Pakkaus sisältää asennusohjeen ja selostuksen tarvittavista työvälineistä. Kun ostat oven, tarkista, että 

pakkauksessa on mukana kaikki asennusohjeen luettelemat tarvikkeet. Ohjeen noudattamisella varmistat, 

ettei kokoamisvaiheessa synny vaaratilanteita ja että ovi tulee kestämään käytön, johon se on tarkoitettu. 

 

 

 

http://www.mirrorline.fi/


Oven käyttö 
 

Vältä oven asennusta lähelle pesuhuone- ja saunatiloja. Ovet voivat elää suurien kosteus- ja lämpötilaerojen 

seurauksena. Optimaalisin kosteusprosentti kaikille puu- ja levymateriaaleille on 45-60 %. Mirror Line ei 

vastaa näiden raja-arvojen ulkopuolella pidettyjen ovien kunnosta. 

 

 

- Varmista, että seinämateriaalisi kestää LADON Oven painon, ja sen kisko on kiinnitetty koko matkalta 

kantavaan seinään. 

- Älä käytä ovea kiipeämiseen, nojaamiseen tai roikkumiseen. Älä kuormita ovea liikaa. 

- Tarkista ajoittain, että helat ja ruuvit ovat edelleen hyvin kiristettyjä. 

- Varmista, että lattiamateriaalisi kestää alaohjurin aiheuttaman rasituksen. 

- Älä altista ovea kosteudella. Se voi aiheuttaa puun muodon muuttumisen. 

- Älä sijoita ovea voimakkaaseen auringonvaloon tai lämmityslaitetta vasten. Se voi aiheuttaa 

muutoksia oven rakenteessa.  

- Älä jätä ovea ulos. Ovet ovat tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Yleisissä tiloissa ja julkisessa käytössä 

tuotteen kohdalla käytetään kevennettyä takuuehtoa. 

- Noudata oven mukana tulleita asennusohjeita sekä näitä huolto-ohjeita. 

- Kiinnitä erityisesti huomiota mekanismin oikeaan käyttötapaan. 

- Pidä huoli, että ovi on täysin suorassa eikä pääse kaareutumaan mihinkään suuntaan säilytyksen 

aikana ennen asennusta. 

- Ovea ei pidä asettaa alttiiksi voimakkaille lämmön tai kosteuden muutoksille. 

 

Ovien kiskomekanismilla on 5 vuoden rajoitettu takuu. Takuu koskee pyörästön toimivuutta, laakereita ja 

metallirakenteiden rakenteellista kestävyyttä. Takuu ei koske asennuksen yhteydessä tai huolimattomasta 

käsittelystä johtuvia pinnoitteiden kulumisia. Oven liukumekanismin, pyörästön tai muiden osien 

muokkaamisen johdosta takuu raukeaa.  

 

Oven käsittely poistaa ovilehden kohdalta tuotevastuun valmistajalta. Tuote ei ole silloin enää 

palautuskelpoinen, eikä siihen voida enää käyttää normaaleja palautusehtoja.  

 

 

Oven ominaisuudet 
 

Puun luonnollisista ominaisuuksista johtuen saattaa LADON Oven ulkonäössä tapahtua muutoksia. Oven 

leveys voi vaihdella +/- 5mm ilmoitetusta. Ovi saattaa myös kaareutua tai taipua +/- 10mm, mutta tämä ei 

vaikuta oven toimivuuteen tai käytettävyyteen. Puumateriaalille supistuminen ja laajentuminen ovat 

luonnollisia ominaisuuksia. Tästä johtuen saattaa maalaamaton pinta tulla näkyviin saumojen kohdalta. 

Tasaiset kokopuiset pinnat voivat vinoutua, kaareutua tai lommoutua. Pinta myös tummenee ja hieman 

kellertyy aikaa myöden valon vaikutuksesta. Oksankohdat voivat toisinaan erittää pihkaa, joka saattaa 

vaikuttaa oksakohdan lievään kellastumiseen tai vihertymiseen. Pihkaantumista voi vähentää käsittelemällä 

oksakohdat oksalakalla ennen mahdollista maalausta. 



Oven valmistusmateriaali riippuu valitsemastasi tuotteesta.  Käsittelemättömänä LADON Ovea on saatavilla 

Uuden-Seelannin mäntynä (leveys 914 mm) ja kotimaisena kuusena (leveys 1067 mm). Mittamuuttuvat 

LADON Ovet tehdään aina kotimaisesta kuusesta. Huomiothan että jokainen tuote on uniikki, eikä kuvion 

pintaan voi vaikuttaa. Oven pintakuviossa saattaa olla eriäväisyyksiä mallikuvien kanssa. 

Kun olet purkanut oven kuljetuspakkauksesta, anna sen tekeytyä siinä huonetilassa, mihin aiot oven 

asentaa vähintään 24 tuntia ja enintään 48 tuntia ennen kuin käsittelet ja asennat sen paikoilleen. Pidä 

huoli, että ovi on täysin suorassa, eikä pääse kaareutumaan säilytyksen aikana ennen asennusta. 

 

Oven hoito 
 

Hoida ovea materiaaleille ja pintakäsittelylle ominaisella tavalla. Poista tahrat ja kuivaa roiskunut neste 

mahdollisimman pian. Noudata puhdistusaineiden käyttöohjeita. Kokeile epävarmoissa tilanteissa 

puhdistusta aina ensin sellaiseen kohtaan, joka ei ole näkyvällä paikalla. Parasta on aloittaa aina 

miedoimmalla puhdistusaineella. Älä käytä mitään liuottimia. 

 

Käsittelemätön puu likaantuu ja tahraantuu helposti, minkä vuoksi pinnat on hyvä yleensä käsitellä joko 

maalilla, lakalla, öljyllä tai vahalla. Pintaa hoidetaan aina sen käsittelytavan mukaisesti. Ennen käsittelyä 

pinta kannattaa hioa kevyesti. 

Käsittelemätön puu: Käsittelemättömän puupinnan voi huoletta pestä jopa hankausaineella tai karkeahkolla 

hankauspesimellä. Pinta on hyvä ensin pestä pyöröliikkein ja lopuksi puun syiden suuntaan, jotta puu kuluisi 

tasaisemmin. Pinta huuhdotaan väljällä, kylmällä vedellä; tällöin puun huokoset supistuvat ja puu pysyy 

valkoisempana. Pesussakin on hyvä käyttää viileää vettä. Kuuma vesi turvottaa puuta ja päästää lian 

tunkeutumaan aukinaisiin huokosiin. Perusteellisen pesun jälkeen pinta voidaan suojata öljyämällä, mutta 

vain kulunut ja haalistunut pinta kannattaa öljytä.  

Maalattu puupinta: Maali muodostaa pintaa suojaavan kalvon. Maalipinta on joko kiiltävä, puolikiiltävä tai 

himmeä. Puun eläminen halkaisee helposti kovan maalipinnan.  

Hoito ja suojaus: Nihkeä- tai kosteapyyhintä neutraalissa pesunesteessä kostutetulla siivouspyyhkeellä. 

Kosteapyyhinnän jälkeen pinta on hyvä kuivata. Kiiltävä pinta suojataan ainoastaan silloin tällöin ohuelti 

kalustevahalla. 

Lakattu pinta: Lakka on läpinäkyvän kalvon muodostava pintakäsittelyaine, jonka kiiltoaste vaihtelee. 

Lakatussa pinnassa pienet kulumat eivät näy yhtä hyvin kuin maalipinnassa. Ennen lakkausta puupinta 

voidaan vahata. Vahaamalla saadaan puun syyt kauniimmin esille, sopivampi värisävy tai erilaisia 

tummuusasteita.  

Hoito ja suojaus: Nihkeä- tai kosteapyyhintä neutraalissa pesunesteessä (esim. astianpesuaine) kostutetulla 

siivouspyyhkeellä. Kosteapyyhinnän jälkeen pinta on hyvä kuivata. Pidä kemikaalien vaikutusaika 

mahdollisimman pienenä. Himmeät ja puolihimmeät pinnat ovat arimmat. Vältettävä hankausta, sillä ne 

alkavat helposti kiiltää. Pinnoille asetettavien laitteiden kuminastat tulisi korvata huopanastoilla tai muulla 

värjäämättömällä materiaalilla.  

Öljytty puupinta: Käsittelemätöntä puuta voidaan öljytä. Öljy tasoittaa ja syventää puun väriä ja lisää sen 

kosteudenkestoa. Jos käsittely tehdään esim. vernissalla tai pellavaöljyllä, on öljyiset kangaspalat 



ehdottomasti joko poltettava tai upotettava veteen, koska öljyä sisältävä kangas saattaa syttyä itsestään 

tuleen. Öljy hierotaan puhtaaseen ja kuivaan puupintaan voimakkain pyörivin liikkein. Öljyä levitetään niin 

moneen otteeseen kuin puu pystyy imemään. Ylimääräinen öljy hangataan pois pinnan  

Hoito ja suojaus: Kuiva- ja nihkeäpyyhintä siivouspyyhkeellä. Puupinta öljytään muutaman kerran vuodessa 

esimerkiksi kaluste-öljyllä. kuivumisen jälkeen kuivalla siivouspyyhkeellä tai pinta pestään kevyesti.  

Vahattu puupinta: Vahattujen pintojen normaali hoito tapahtuu nihkeällä tai kuivalla puhdistusliinalla 

pyyhkimällä. Puhdistukseen ei tule käyttää vahvoja emäksiä tai happoja sisältäviä aineita eikä hankaavia 

puhdistusaineita. Pahasti likaantuneet pinnat voidaan puhdistaa hoito- ja pudistusvahalla. Pahasti kuluneille 

pinnoille voidaan tarvittaessa lisätä läpikuultavaa vahaa. Vahauksen voi joutua tekemään ajan myötä 

uudelleen, kun puunpinta elää.  

 

Kuluttajansuoja, tuoteturvallisuus ja tuotevastuu 

Kuluttajalla on oikeus valittaa virheellisestä tuotteesta kuluttajansuojalain nojalla. Myyjä on vastuussa 

tuotteessa olevista virheistä. Ostajalla on oikeus saada virheetön tuote, hinnan alennusta tai vaatia kaupan 

purkamista. Ostajan on kuitenkin suostuttava virheiden korjaamiseen, jos myyjä sitä tarjoaa. Korjaaminen on 

tehtävä viipymättä, eikä se saa alentaa tuotteen arvoa. Kuluttajaneuvojat opastavat ja auttavat kuluttajaa. 

Kuluttajavalituslautakunta voi antaa asiassa ratkaisusuosituksen, mikä ei kuitenkaan ole myyjää sitova. 

Tuotevastuulain nojalla kuluttaja voi vaatia korvausta kulutustavaran aiheuttamasta vahingosta. Laki ei koske 

tuotteelle itselleen aiheutunutta vahinkoa, vaan tuotteen ihmiselle tai yksityiselle omaisuudelle aiheuttamaa 

vahinkoa. Vahingon korvaamisesta on vastuussa: 1. valmistaja, 2. valmistuttaja (omalla nimellään laskee 

tuotteen liikkeelle) tai 3. maahantuoja. Myyjä on vastuussa vain, jos hän ei yhden kuukauden kuluessa ilmoita 

edellä mainittuja tahoja.  

Korvausvastuu syntyy, jos tuote ei ole niin turvallinen kuin käyttäjä on voinut edellyttää. Tällöin on 

huomioitava käyttö- ym. ohjeissa annetut ohjeet. Korvauksen hakija on vahingon kärsinyt, ei tuotteen ostaja 

tai omistaja. Korvausta on haettava kolmen vuoden kuluessa vahingon tapahtumisesta ja viimeistään 10 

vuoden kuluessa tuotteen liikkeelle laskemisesta. Mikäli vastuutahon kanssa ei päästä sopimukseen 

korvauksesta, voidaan vahinkokanne panna vireille alioikeudessa. 

Tuotevastuu poistuu silloin kun tuotetta käytetään väärin. Mirror Line Oy ei korvaa välillisiä kuluja. 

Noudatamme reklamaatioissa Rakennuspuusepäntuotteiden kuluttajakaupan yleisiä sopimusehtoja. 

 

 

 

 

 

 

 

Mirror Line Oy pidättää oikeudet muutoksiin. 


