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KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje RST-seinä



Osat
1 RST-putki 1 kpl
2. Lasi 1 kpl
3. Kiinnike seinään 2 kpl
4. Kiinnike putkeen 2 kpl
5. Säätöjalan istukka 1 kpl
6. Säätöjalka kattoon ( kokometallinen) 1 kpl
7. Säätöjalka lattiaan 1 kpl
8. RST ruuvi putkeen 2 kpl
Ruuvi ja tulppa seinään 2 kpl
Ruuvi 3,5 x 25 (kattokiinnitykseen) 2 kpl

RST-seinän asentaminen
1.Mittaa tarkka kattokorkeus etuputken asennuskohdalta. Lyhennä teräsputki
siten, että sen pituus on kattokorkeus – 80 mm.
2.Kierrä säätöjalat putkeen paikoilleen niin, että putken kokonaispituudeksi
tulee noin kattokorkeus – 5 mm. Kokometallinen säätöjalka tulee ylös ja
muoviosan sisältävä ( 7 ) alas.
3. Mittaa ja merkitse putken kiinnityskohta. Säätöjalan keskikohdan kiinnitys-
paikka on lasin mitta + 60 mm seinästä. Aseta teräsputki paikoilleen ja kiristä
se katon ja lattian väliin säätöjaloilla suoraan. Säätöjalkoja kiristetään vääntä-
mällä säätöjalassa olevaa mutteria.
4.Irrota lasikiinnikkeiden kiristysosat. Tässä tarvitset kuusiokulma-avainta
5. Mittaa ja merkitse seinään tulevien lasikiinnikkeiden paikat. Tarkista, että
ne ovat samalla korkeudella kuin putkessa olevat kiinnikkeet ja että ne ovat
kohtisuorassa putkeen nähden. Ruuvaa seinään tulevat lasikiinnikkeet paikoil-
leen.
6. Tarkista vielä putken etäisyys seinästä. Voit tarkistaa sen mittaamalla kiin-
nikkeiden pohjien etäisyyden toisistaan. Tämän mitan tulee olla tarkalleen la-
sin leveys. Tai voit myös käyttää lasia paikoillaan. Kun olet tarkistanut mitan,
kiinnitä yläosan säätöjalka ruuveilla kattoon
8. Nosta lasi paikoilleen ja ruuvaa lasikiinnikkeiden kiristysosat paikoilleen.
Työtä helpottaa, jos tuet lasin lattiasta oikealle korkeudelle. Kiristä kiinnikkeet
erillisen ohjeen mukaan
9. Tarkista vielä, että säätöjalat ovat riittävän tiukalla, jolloin seinä on tukevas-
ti paikoillaan
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siten, että sen pituus on kattokorkeus – 80 mm.
2.Kierrä säätöjalat putkeen paikoilleen niin, että putken kokonaispituudeksi
tulee noin kattokorkeus – 5 mm. Kokometallinen säätöjalka tulee ylös ja
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se katon ja lattian väliin säätöjaloilla suoraan. Säätöjalkoja kiristetään vääntä-
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KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje RST-seinä



Osat
1 RST-putki 1 kpl
2. Lasi 1 kpl
3. Kiinnike seinään 2 kpl
4. Kiinnike putkeen 2 kpl
5. Säätöjalan istukka 1 kpl
6. Säätöjalka kattoon ( kokometallinen) 1 kpl
7. Säätöjalka lattiaan 1 kpl
8. RST ruuvi putkeen 2 kpl
Ruuvi ja tulppa seinään 2 kpl
Ruuvi 3,5 x 25 (kattokiinnitykseen) 2 kpl

RST-seinän asentaminen
1.Mittaa tarkka kattokorkeus etuputken asennuskohdalta. Lyhennä teräsputki
siten, että sen pituus on kattokorkeus – 80 mm.
2.Kierrä säätöjalat putkeen paikoilleen niin, että putken kokonaispituudeksi
tulee noin kattokorkeus – 5 mm. Kokometallinen säätöjalka tulee ylös ja
muoviosan sisältävä ( 7 ) alas.
3. Mittaa ja merkitse putken kiinnityskohta. Säätöjalan keskikohdan kiinnitys-
paikka on lasin mitta + 60 mm seinästä. Aseta teräsputki paikoilleen ja kiristä
se katon ja lattian väliin säätöjaloilla suoraan. Säätöjalkoja kiristetään vääntä-
mällä säätöjalassa olevaa mutteria.
4.Irrota lasikiinnikkeiden kiristysosat. Tässä tarvitset kuusiokulma-avainta
5. Mittaa ja merkitse seinään tulevien lasikiinnikkeiden paikat. Tarkista, että
ne ovat samalla korkeudella kuin putkessa olevat kiinnikkeet ja että ne ovat
kohtisuorassa putkeen nähden. Ruuvaa seinään tulevat lasikiinnikkeet paikoil-
leen.
6. Tarkista vielä putken etäisyys seinästä. Voit tarkistaa sen mittaamalla kiin-
nikkeiden pohjien etäisyyden toisistaan. Tämän mitan tulee olla tarkalleen la-
sin leveys. Tai voit myös käyttää lasia paikoillaan. Kun olet tarkistanut mitan,
kiinnitä yläosan säätöjalka ruuveilla kattoon
8. Nosta lasi paikoilleen ja ruuvaa lasikiinnikkeiden kiristysosat paikoilleen.
Työtä helpottaa, jos tuet lasin lattiasta oikealle korkeudelle. Kiristä kiinnikkeet
erillisen ohjeen mukaan
9. Tarkista vielä, että säätöjalat ovat riittävän tiukalla, jolloin seinä on tukevas-
ti paikoillaan
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