
ASENNUSOHJE: Saunan lasiseinä  

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION: Glass Wall for the Sauna

Merkitse haluamasi lasilinja. Tarkista, että 
saranat voidaan kiinnittää haluamaasi 
lasilinjaan.

Mark the glass line. Check that the hinges 
can be attached to the desired glass line.

Lasin voi asentaa myös ilman U-listoja, mutta 
sitä ei saa asentaa suoraan betonin päälle. 
Laita lasin ja betonin väliin pienet korokepalat 
(muovia).

The glass can be installed also without the U-
strips, but it can not be installed straight on a 
concrete. Put a little support pieces (plastic) 
between glass and concrete.

Asenna puristekisko kattoon siten, että 
kiskon keskikohta on lasilinjalla.

Install the pressed rail to the ceiling so that 
the center of the rail is in the glass line.

Kiinnitä kiinteän lasin U-listat lasilinjaan 
kaksipuoliteipillä. Varmista listojen 
kiinnitys parilla ruuvilla. Laita U-listan 
uraan liima- tai silikonitäpliä.

Attach the U-strips of the fixed glass to 
the glass line with two-sided tape and 
a few screws. Put glue/silicone spots in 
the groove of the U-strips.

Oven yläpuolinen lasi on asennettava 
siten, että kiinteiden lasien yläreuna on 
samassa linjassa.

The glass above the door has to be 
installed so that the top edge of the fixed 
glass is in the same line.

Asenna kiinteät lasit ja tarkista, että 
kaikki lasit ovat suorassa.

Install the fixed glasses and make sure 
that all glasses are straight.

Lukitse lasit puristekiskon heloilla.

Lock the glasses with the fittings of the 
pressed rail.
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Käytä asentaessa suojalaseja ja -hanskoja.
Wear eye protection and protective gloves 
during installation.
 



Käytä ovea oikealla paikalla ja merkitse saranan 
kiinnityskohdat laattaan/puuhun. Varmista, että 
kiinnityskohtaan saa ruuvin tukevasti kiinni.

Use the door on its place and mark the hinge’s 
place to the tile/wood. Make sure that the mount-
ing screws can be attached firmly.

Merkitse reijän keskipiste varovasti.

Mark the center of the hole carefully.

Kiinnitä oven saranat valmiiksi paikoilleen. 
Asenna kumi lasin ja saranan väliin.

Attach the door hinges. Install the rubber 
between glass and hinge.

HUOM! Saranat ovat todella jäykkiä käsin 
väännettynä.

NOTE! Hinges are very stiff to twist with 
hands.
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Laattaseinään on laitettava materiaalille 
sopivat tulpat. Lisää liimaa/silikonia 
tehtyihin reikiin.

Into the tile wall you have to put plugs 
which are suitable for the material. Add 
glue/silicone into the punched holes.

Asenna lasiovi paikoilleen ja kiinnitä se 
huolellisesti.

Install the glass door to its place and fasten 
it carefully.

Asenna puristekiskon peitekapselit.

Install the covering of the pressed rail.

Adjustment of hinges
Adjustment is required if the door is not in the line or 
you need to preadjust the door in a specific angle (max. 
±15°).

Adjust to outside: 
1. Loosen screw B (2 circles).
2. Tighten screw A to desired position.
3. Tighten screw B. Hold the door on desired position 

before tighten screw B if door can not stay still.

Adjustment to inside:
1. Loosen screw A (2 circles).
2. Tighten screw B to desired position.
3. Tighten screw A. Hold the door on desired position 

before tighten screw A if the door can not stay still.

Please make sure to tighten adjustment screws, 
or you might hear a ”click” sound when you 
close or open the door.

Saranoiden säätö
Säätöä on tarpeen siinä tapauksessa, jos ovi ei ole 
linjassa tai ovi halutaan esiasentaa tiettyyn kulmaan 
(max. ±15°).

Säätö ulospäin/ulkosuuntaan: 
1. Löysää ruuvia B (2 kierrosta).
2. Kiristä ruuvi A haluttuun asentoon.
3. Kiristä ruuvi B. Pidä ovi paikoillaan halutussa 

asennossa ennen ruuvin B kiristämistä.

Säätö sisäänpäin/sisäsuuntaan:
1. Löysää ruuvia A (2 kierrosta).
2. Kiristä ruuvi B haluttuun asentoon.
3. Kiristä ruuvi A. Pidä ovi paikoillaan halutussa 

asennossa ennen ruuvin A kiristämistä.

Varmista, että kiristät säätöruuvit. Muuten 
saattaa kuulua ”klik” kun avaat tai suljet oven.

Asenna vedin.

Install the door handle.
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