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PAKKAUSLISTA
Tarvikepussi: vedin, ovisaranat, takaluukun saranat (Euromakki), lankahaka, työntösalpa,
ruuvit 5x80 mm, ruuvit 5x40 mm, huopanaulat, dyckert-naulat.
Etuseinä ja ovi
Takaseinä
Euromakki –mallissa takaluukku ja tukipuut (2 kpl 45x45 mm, 68,5 cm)
Oven ikkuna, 2 mm akryylia, ja vuorilaudat 4 kpl
Sivuseinien ikkunat, 2 mm akryylia ja vuorilaudat 4 kpl
Jakkara ja jakkaran tukirima (2x2x56 cm) (Green Toilet ja Euromakki)
Räystäiden verhouslaudat 6 kpl
Biolan-malli: lattialevy, korokkeen pystyseinä, korokelevy aukolla, korokkeen kannattajat
2 kpl 45x45 mm.
Green Toilet- ja Euromakki-mallit: lattialevy, istuinosan pystyseinä, istuinlevy ja
istuinlevyn kannattajat 2 kpl 45x45 mm, 68,5 cm.
Sokkeli
Nurkkalaudat 4 + 4 kpl ja oviaukon vuorilaudat 3 kpl
Kattolape (2-osainen)
Sivuseinät
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HUUSSIN KOKOAMISOHJE
Tarvittavat työkalut: ruuvinväännin ja ruuvauskärki torx 20, poranterä 4 mm, vasara, vesivaaka, poranterä
8 mm työntösalvan reikää varten.
Pakkauksessa 90 mm ruuvit runkoelementtien kiinnitykseen, 45 mm ruuvit verhouslautojen
kiinnitykseen, 20 mm huopanaulat huopien kiinnitykseen ja 40 mm dyckert -naulat listojen
kiinnittämiseen.
1. Sokkeli, sivuseinät, takaseinä
Aseta sokkeli tukevasti alustalle esim.
betonilaattojen päälle (laatat kulmiin ja huopaa
tms. kosteuseristeeksi) ja tarkista suoruus
vesivaa’alla. Jos kiinnität painekyllästetyn sokkelin
puuhun tai muuhun materiaaliin, niin käytä
ruostumattomia nauloja tai ruuveja.
Nosta seinäelementit sokkelin päälle ja kiinnitä
seinät toisiinsa (väh. 5 ruuvia/kulma) ja seinät
sokkeliin (4 ruuvia/sivu). Ulommaisten ruuvien
paikka n. 10 cm reunasta puun halkeamisen
välttämiseksi. Ruuvi 5x90 mm.

2. Etuseinä ja ovi
Nosta etuseinä paikalleen ja kiinnitä ruuvein
sivuseiniin (5 ruuvia/kulma) ja sokkeliin (5 ruuvia).
Valitse oven aukeamissuunta. Kuvassa ovi on
”oikeakätinen”. Kiinnitä ovi paikalleen saranoilla.
Sijoita saranat oven poikittaispuiden kohdalle:
ylempi sarana 10 cm oviaukon yläreunasta, alempi
10 cm alareunasta, ruuvit 45 mm.
3. Katto
Aseta ensin takaosa (elementissä huopa räystään
yli) n. 10 cm yli takaseinän ja kiinnitä pitkin
ruuvein huussin sisältä sivuseiniin. Aseta etuosa
paikkaansa ja nosta kattohuovan liepeet takaosan
päälle. Kiinnitä ruuvein.

4. Räystäslaudat ja pielislaudat sekä helat
Kiinnitä räystäiden verhouslaudat lyhyemmillä
ruuveilla. Lautojen halkeamisen vältät poraamalla
4 mm poranterällä ns. alkureiän. Koska puun
sydänpuoli on kestävämpi kuin pintapuu, niin
asenna laudat sydänpuoli ulospäin (puun
vuosilustot kaartuvat ulospäin). Ylemmän laudan
(10 cm leveä) voit asentaa esim. 1 cm ulospäin
alempaan lautaan nähden. Sivulaudoista pitempi
tulee pystyyn la lyhyempi sen päälle.
Kiinnitä nurkkien ja oven verhouslaudat ruuvein.
Ruuvin paikka n. 10 cm laudan päästä halkeamisen
välttämiseksi.
Kiinnitä vedin, työntösalpa ja sisähaka.
Työntösalpaa varten poraa 8 mm terällä 2 cm syvä
reikä oviaukon pielislautaan.

5. Lattia, istuin ja Green Toilet
Asenna lattialevy (isoin levyistä) paikalleen,
kiinnitys levyn kulmista ruuvein.
Nosta istuinosan pystyseinä (kork. n. 68 cm)
paikalleen lattialevyn päälle ja kiinnitä se
sivuseinissä oleviin pystypuihin pitkin ruuvein 3
ruuvia/sivu. Tarkista oikea paikka istuinlevyn
avulla.
Asenna istuinlevyn tukipuut (2 kpl, n. 68 cm)
takanurkkiin 3 ruuvia per sivu.Seuraava istuinlevy
tulee pystyseinän ja pystypuiden päälle.
Aseta istuinlevy paikalleen. Aseta jakkara lattialle.
Kiinnitä tukirima kahdella ruuvilla pystyseinään
jakkaran päälle tukemaan jakkaraa, huom.
alkuporaus.

Asenna käymälälaite. Green toilet: kiinnitä
tuuletusputki takaseinään kiinnitysraudalla ja
ruuveilla.
Kiinnitä Green Toiletin kuiluputki vaneriseen
sovitinlevyyn 16 mm ruuvein. Kiinnitä styrox
-istuin sovitinlevyyn. Aseta kuilu istuinlevyn
ja Greenin säiliön aukkoon.

