
Pintaliunen 
asennusohje
Aloita asennus tarkistamalla seinän suoruus. Kiskokannattimien 
kiinnitys suositellaan tehtäväksi seinänlevyn tukirakenteisiin, 
jolloin kantavuus on ovirakenteelle paras mahdollinen. Valitse 
seinärakenteen materiaalille sopivat kiinnitysruuvit.  Tarkista 
ennen asennusta oven liukukiskon ja otsalevyn oikean pituuden 
soveltuvuus seinärakenteelle.
 
Luo ohjeet huolellisesti ja ole tarkka mittojen ja 
tarkistusten kanssa.
 
Varastointi, hoito ja takuu tiedot tarkemmin www.liune.fi 
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Asennuskorkeus standardiovelle
Kiinnitysruuvit 
seinämateriaalin mukaan

min 4 kpl
max 8 kpl

Apuviivan piirtäminen 
seinään auttaa 
asentamisessa;
suosittelemme 
vatupassia.
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PintaLIUNEN asennusmallit 
seinäkiinnityksellä

1. Kiinnitä liukukisko kannakkeineen seinärakenteeseen, jos  
asennustila on ahdas, niin aseta pyörästöt ja oven pysäyttimet 
liukukiskoon ennen kiinnitystä. Määritä liukukiskon kannake-
korkeus siten, että ovilevyn ja lattian väliin jää rakoa n. 5 mm. 

Asennusvaiheessa tarkista vatupassilla kiinnitetyn liukukiskon 
suoruus sivu- että korkeussuunnassa.

1.

2. Pujota pyörästöt ja pysäyttimet liukukiskoon 

3. Lasioven tai maalatun oven asennus
Asentamalla lasiovea aloita avaamalla lasiovenkannatinhelojen 
etukannet kuusiokoloavaimella. Aseta helat paikalleen lasioven 
yläreunan reikiin. Varmista että kannatintappi on kunnolla paikal-
laan lasioven rei’ässä. Tämän jälkeen kiristä etukansi takaisin pai-
koilleen. Nosta lasiliukuovi seinäpinnan viereen oviaukon kohdalle.

a) Nosta ovi paikoilleen pyörästöihin. Aseta pyörästöjen kiinnitys-
pultit oven yläreunan kiinnikelevyyn siten, että aluslevy on kiinni-
kelevyn alapuolella ja laippamutteri yläpuolella.  

2.

3.

3a.

LiO6 - Li016

LiO6 - Li016



b)  Kiinnitä alumiininen lattiaohjuri valmiille lattiapinnalle ruu-
vein; kohdista kiinnitys siten, että ovi liukuu suorassa mahdolli-
simman lähellä seinäpintaan. Lasin tulee kulkea keskellä lattia-
ohjuria ja oven tulee pysyä ohjurissa myös ääriasennoissa 
c) Säädä oven korkeus siten ettei ovi makaa ohjurin päällä ja 
kiristä kiinnitysmutterit.
d) Aseta ja kiinnitä oven pysäyttimet liukukiskon molempiin 
päihin, siten että ovi sulkeutuu riittävästi oviaukon kohdalle ja 
avautuu oviaukon edestä kokonaan.
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3.1. Maalattu mdf ovi, jossa valmiina ripustinkannakkeet
a) Kiinnitä muovinen lattiaohjuri valmiille lattiapinnalle; kohdista 
kiinnitys siten, että ovi liukuu suorassa ja on keskellä oven ohjuri-
uraa ja ohjaa ovea myös ääriasennossa. Nosta liukuovi seinä-
pinnan viereen oviaukon kohdalle. Aseta oven alareunassa 
oleva ura T-listaan 

b) Aseta pyörästöjen kiinnityspultit oven yläreunan kiinnike-
levyyn siten, että aluslevy on kiinnikelevyn alapuolella ja laippa-
mutteri yläpuolella.
c)  Säädä oven korkeus siten ettei ovi makaa alaohjurin päällä 
ja kiristä kiinnitysmutterit.
d) Aseta ja kiinnitä oven pysäyttimet liukukiskon molempiin 
päihin, siten että ovi sulkeutuu riittävästi oviaukon kohdalle ja 
avautuu oviaukon edestä kokonaan.

3b.

3.1.

3.1a.

3.1d.

4. Aseta otsalevy liukukiskon kannakkeiden päälle ja kiinni-
tä mukana tulevilla ruuveilla. Voit tehdä otsalevyyn kannakkeiden 
muotoiset reiät, jolloin saat otsalevyn seinäpintaan tiiviisti kiinni

5. Kiinnitä päätylevyt otsalevyn päätyihin ruuvikiinnityksin 
maalattu ovi vaatii esireijityksen porauksen ruuveille.

5.


