
Huvimaja Matilda

Huvimaja liukuovilla
Tekniset tiedot ja ohjeet
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Tekniset tiedot
Huvimajaan kuuluu seuraavat osat:  
Liimapuu runko
• Mitoitus: 2,5 KN/m2 
• Käsittelemätön kuusi/mäntypuu
Huomiothan, että rakennuksen pitkillä sivuilla olevat kojelaudat ja  
soffit-laudat ovat lisämateriaaleja - ne eivät sisälly pakkaukseen

Tekniset tiedot 15 m2
• Kokonaiskorkeus: 2818 mm
• Katon kulma: 15°
• Ulkomitat: 4600 x 3200 mm

Tekniset tiedot 20 m2
• Kokonaiskorkeus: 3068 mm
• Katon kulma: 19°
• Ulkomitat: 4939 x 3964 mm
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Lasiliukuovet alumiiniprofiileilla
• 6 mm karkaistu lasi
• Alumiiniprofiilit, väri: RAL 9010
• Kiinnityskiskot, liukuprofiilit ja asennusmateriaalit
• Kahva (ei lukkoa) 

Aukon mitat 15 m2
• 4420 x 2000 mm 3. moduulissa pitkillä sivuilla
• 2600 x 2000 mm 3. moduulissa edessä

Aukon mitat 20 m2
• 4763 x 2000 mm 3. moduulissa pitkillä sivuilla
• 3030 x 2000 mm 3. moduulia edessä

Polykarbonaattikatto ja katon vedenpoisto
• RIATHERM Polykarbonaatti, 16 mm x-rakenne Heatstopilla
• Väri: Opaalivalkoinen
• Vedenpoistoputket valkoista muovia

Yksityiskohtaiset materiaalitiedot ja piirustukset löytyvät tuotesivulta.
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Perustukset
Huvimajan pohjana voidaan käyttää betonivalettua perustusta tai 
betonilaattoja kokonaisen pinnan muodostamiseksi. Voit myös käyttää 
puisia palkkeja ja laittaa siihen terassilaudat. Perustus- ja lattia- 
materiaalit eivät sisälly pakkaukseen.

Valitsemasi perusteen tyypistä riippuen lisäät perustukseen sopivan 
kiinnitysmateriaalin. Suosittelemme käyttämään galvanoitua tai ruostu- 
matonta terästä olevia metallikulmia tukipylväiden kiinnittämiseen.

Talon koko on ilmoitettu tarkasti tuotesivun piirustuksissa.
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Liimapuurungon asennus

Rakennuskomponentti    
Pylväät    
Tukevat liimapuupalkit lasiosien yläpuolella 
Keskikattopalkit 
Kattoristikko 15 m2    
Kattoristikko 20 m2   
 

Kulmien lukumäärä
8 kpl 
8 kpl 
2 kpl 
21 kpl 
33 kpl

Seuraa piirustuksia ja manuaalia tuotesivulla paikantaaksesi eri 
osien sijainnit rakenteessa.

Täydennä tämäntyyppistä kulmaa kaikkiin liimapuurunkojen kiinnityksiin. 
Kulmat kiinnitetään ankkuriruuveilla.
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Mittaa talon diagonaali ennen kiinnitystä varmistaaksesi, että talo 
on suorassa.

Muiden osien asennus
Polykarbonaattikatto ja viemärijärjestelmä
Valitsimme tuotteelle modernin polykarbonaattikaton, jolla on hyvä 
valonläpäisy, älykäs heatstop-tekniikka ja eristysominaisuudet.

Kun on aika asentaa polykarbonaattikatto, suosittelemme  
tutustumaan tähän käsikirjaan.

Kuva 1. Mittaa diagonaali.

https://ipaper.ipapercms.dk/Rias/montering-alu-bund-med-alu-top/
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Liukuovien asennus

90 °

• Varmista, että alumiiniprofiilit ovat jatkuvasti vaakasuorassa 
kokoamisen aikana, jotta vältytään vaikeuksilta, kun on aika 
nostaa liukuovet paikoilleen.

• Esiporaa aina alumiiniprofiilien läpi ennen asennusta käyttämällä 
metalliporaa, 6 mm. Viimeistele sopivilla ruuveilla metalliprofiilien 
kiinnittämisen puuhun.

• Ruuvien reiät tulee tiivistää silikonilla alumiiniprofiileja kiin- 
nitettäessä.

• Aloita asentamalla ulko-ovi ja siirry sitten sisäänpäin.

Kuva 2. Tarkista, että oven aukot ovat suorassa

• Tarkista, että oven aukot ovat suorassa mittaamalla diagonaali 
(katso kuva 1) ennen liukuovien asentamista. Tarkista myös vatu- 
passilla, että eri puolet ovat vaakasuorassa.

Huomioithan:
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Kuva 2. Alumiiniprofiilien sijoitus

Aloita lattiaa pitkin kulkevista alumiini- 
profiileista. Kisko tulee asentaa 15 mm 
etäisyydelle liimapuupalkin ulkoreunasta. 
Aseta vino kisko niin, että kaltevuus on 
ulkoreunaa kohti, jotta se pääsee valut-
tamaan veden pois (katso kuva 3).

Varmista, että kisko on tasainen koko 
matkan sekä pituus- että leveyssuunnassa. 
Käytä tarvittaessa kiiloja. Kiinnitä kisko 
4,5 x 50 mm ruuveilla, jotka on sijoitettu 
noin 800 mm:n etäisyydelle toisistaan. 
Profiilin tulee olla vakaa kestämään tuulen 
kuormitusta (kuva 3). Muista tiivistää 
reiät silikonilla. 

Kuva 3. A: Pääkiinnityspisteet,  
B: Vaihtoehtoiset kiinnityskohdat

Pohjaprofiilien asennus
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Yläprofiilien asennus
Aseta yläkisko samansuuntaisesti alemman kiskon kanssa. Varmista, 
että profiili on suora. Mittaa huolellisesti useista kohdista ja tarkista, 
että ylä- ja alakiskon välinen etäisyys ei eroa enempää kuin 1 mm 
(katso kuva 2).

Kiinnitä yläkisko samalla tavalla kuin alempi. Käytä samoja ruuveja 
ja kiinnitä ne noin 800 mm:n etäisyydelle (katso kuva 3). Älä unohda 
tiivistää reikiä silikonilla.

Asenna liukuovet

1. Käännä oven yläosa kulmaan ja nosta 
sitä, kunnes tunnet vastuksen

2. Aseta ovi pystysuoraan

3. Kallista oven pohja a laske se kiskoon

Tarkista, että liukuovi on tiukasti kiinni ja 
että se liukuu hyvin kiskoissa. Jos se tarttuu 
johonkin, tarkista ja säädä kiskot.

Kuva 4. Käännä ovet kulmaan
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Kuva 5: Oikein asennetut ovet

Muut ovet tulee asentaa samalla tavalla. Noudata ohjeita ja asenna 
ovet oikeassa järjestyksessä (alkaen ulko-ovesta siirtyen sisään). 
Näin ovet lukittuvat toisiinsa ja liikkuvat yhdessä (kuva 5).

Kun kaikki ovet on asennettu,  
sulje kaikki ovet. Tarkista sitten, 
että ovien ulkoreunat ovat suorat 
ja yhdensuuntaiset liimapuu - 
rakenteen kulmatolppien kanssa. 
Jos ne eivät ole yhdensuuntaisia, 
säädä kiskoja ja tarkista uudelleen.

Pystyprofiilien asennus

1. Kiinnitä U-profiili liukuoven reunaan.

2. Liu’uta ovi U-profiilineen pylvääseen, 
johon se asennetaan.

3. Merkitse U-profiilin paikka kulma - 
tolppaan kynällä.

4. Esiporaa ja kiinnitä U-profiili metalli- 
ruuveilla. Tiivistä silikonilla.

Halutessasi voit kiinnittää osan ovista niin, 
että niitä ei voi avata. Poraa tässä tapauksessa 
sisäpuolelta u-profiilin läpi ja kiinnitä rakenne 
pylvääseen metalliruuveilla. 
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Kolmioikkunoiden asennus

Vaihe 1

Kiinnitä ulompi L- 
profiili puuruuveilla

Vaihe 2

Aseta lasi paikalleen  
ja pidä se paikallaan

Vaihe 3

Kiinnitä sisempi L- 
profiili puuruuveilla

Puupalkin 
keskikohta

Pidä paikallaan


