
Asennus- ja kuormitusopas



Sisällysluettelo

Mikäli ITAB Shop Concept Finland Oy ei vastaa tuotteiden asennuksesta, ennen asennusta asiakkaan on 
suoritettava tuotteiden asianmukainen tarkistus. ITAB Shop Concept Finland Oy on toimittanut tuotteiden mukana 
asennusohjeet, joita asiakkaan tulee tarkasti noudattaa. ITAB Shop Concept Finland Oy:n antama takuu on 
voimassa vain, jos annettuja asennusohjeita on noudatettu. ITAB Shop Concept Finland Oy ei vastaa vahingoista, 
jotka aiheutuvat siitä, ettei asennusohjeita ole noudatettu. ITAB Shop Concept Finland Oy vapautuu takuuvastuusta, 
jos tuotetta on käsitelty, varastoitu tai asennettu väärin. ITAB Shop Concept Finland Oy ei myöskään vastaa kalusteen 
kuormitettavuudesta, mikäli kalusteen kanssa käytetään muun kuin sen valmistamia osia.
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24 Perusseinä, seinäjakso ja hyllyt - Kuormitustiedot
25 Perusseinä, seinätuet - Asennusohje
26 Kevytseinä - Asennusohje: asennus seinälle
27 Kevytseinä - Kuormitustiedot
28 Kevytseinä, ruuvikiinnitteinen säätölista - Kuormitustiedot
29 Gondola - Asennusohje
30 Gondola - Kuormitustiedot
31 Hyllyt - Kuormitustiedot
32 Hyllyt - Kuormitustiedot
33 Hyllyt - Liukuhyllyn lukituksen vapauttaminen
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35 Hintalistan kannattimet - Asennusohje
36 Valot, Piccolo - Asennusohje
37 Valot, Piccolo - Asennusohje, kiinnitys ja ketjutus teräshyllyissä
38 Valot, LED-valonauhat - Asennusohje
39 Valot, LED-valotaulut - Asennusohje
40 Vaateteline VT2 - Asennusohje
41 Vaateteline VT4 - Asennusohje
42 Vaateteline VTR - Asennusohje
44 Kevytvaateteline - Asennusohje
45 Massakorit, kori jaloilla - Asennusohje
46 Massakorit, sivu sisäänpäin - Asennusohje
47 Massakorit, ilman jalkoja - Asennusohje



Tekniset tiedot
Rei’itys

Reikätausta
Mitat mm

Säätöputki
Mitat mm

Hyllyn asennot
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Perusjärjestelmä
Mitat mm

Säätöputki

Hylly

Jalkaosa

30x30x2mm, ei jalkaosaa

40x30x2mm, ei jalkaosaa

60x30x2,5mm, jalkaosa H19

80x30x2,5mm, jalkaosa H19

60x30x2mm, ei jalkaosaa

Tekniset tiedot
Kalustemitoitus
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Perusseinä
Mitat mm



Mitat cm

Matala jalka H13

Jalka H19

Hitsattu jalka H19

Hitsattu jalka, pyörällinen H16
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Tekniset tiedot
Jakson leveys, alimmat hyllykorkeudet



Huom! Kalustekorkeudet sisältävät säätötallan 3cm.                                                    Mitat cm 

Perusjärjestelmä, jalka H19

Perusjärjestelmä, jalka H13

Perusseinä

Kevytseinä

Gondola
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Tekniset tiedot
Taustajärjestelmät



Suurin sallittu 1- ja 2-puoleisen jakson kuormitus

Jokaisen hyllyn kuorma P on tasaisesti 
jakautunut. Rakenteessa on käytetty 
terästaustoja lukitusnastoilla tai ruuvikiinniteisiä 
välitukia 2kpl/jakso. 

Hyllyt on asennettu tasaisin välein 
säätöputkeen, ylin hylly korkeintaan 
korkeuteen H=167. Jos H on suurempi, 
ilmoitettuja arvoja pienennetään kertomalla 
ne 1,67/H. Lisäksi on huomioitava 
hyllynkuormitus. 

Säätötallojen kuormituskestävyys mitoitettu 
jakson maksimikuormituksen mukaan. 

Kuormitus tasaisesti jakautunut jakson 
molemmille puolille. 

Hyllyjen kokonaiskuormitus PH (kg) PH = 
P1+P2+…PN

Yksittäisen hyllyn P1, P2, … PN 
maksimikuormitukseen vaikuttaa käytetty 
hyllynkannatin. Hyllyn kuormitustiedot sivulta 
23. 

Alatason kuormitus PB (kg). 

Jakson kokonaiskuormitus P (kg) 
P = PB + P1 + P2 +… PN

P jaksojen kokonaiskuormitus (kg)
PH hyllyjen kokonaiskuormitus (kg)
PB alatason kuormitus (kg)
L jakson leveys (cm)
H ylimmän hyllyn korkeus (m)
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Perusjärjestelmä, korkea jalka H19
Kuormitustiedot

Huom! Jalkarakenteen kuormituksessa on huomioitava erikseen jalan päälle tulevan hyllyn maksimikuormitus. Mikäli 
jalkarakenteen koko kantavuus halutaan hyödyntää, on käytettävä alatason tukea. Alatasontuen asennusohje s. 11. 



Poikkileikkaus, jossa taustan lukitusnasta 
on asennettuna. Huomaa, että 
lukitusnasta on asennettu ehjään reikään 
koukun yläpuolelle estäen taustan 
nousun. 

A. Pidä säätöputki (1) vaakasuorassa 
asennossa. Lyö jalkaosa (2) 
säätöputken alimpiin säätöreikiin 
jalkaosan koukut ylöspäin. Liitos on 
tiukka, asennus sujuu parhaiten 1-2 
kg vasaralla. 

B. Lyö alatalla säätöruuveineen 
(3) säätöputken alapäähän.
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Perusjärjestelmä, korkea jalka H19
Asennusohje

C. Nosta säätöputket pystyyn ja laita jaksojen alimmat taustat (4) paikoilleen. Säädä tallojen avulla 
säätöputket pystysuoraan ja jalkaosat vaakasuoraan. Tarkista, että kaikki tallat ovat lattiassa kiinni.

D. Jatka taustojen asentamista alhaalta ylöspäin. Lukitse taustat työntämällä taustan lukitusnastat (5) 
paikoilleen säätöputken reikiin, joissa on taustan koukut. Varmista, että taustat lukittuvat säätöputkiin 
kunnolla. Taustan lukitusnastojen tulee estää taustojen koukkujen nouseminen säätöputkien rei’issä. 
Ensimmäiseen ja viimeiseen kalustejaksoon asennetaan 2 taustan lukitusnastaa/säätöputken puoli.  

E. Aseta sokkelin (6) koukut jalkaosan säätöreikiin.

F. Laita alatason kannatin (7) jalkaosan päälle siten, että kannattimen alapuolen piikit asettuvat 
jalkaosan päällä oleviin reikiin. 

G. Työnnä päätysokkeli (8) yläreunastaan alatason kannattimen uraan. 

H. Työnnä koristelista/hintalista (9) urastaan teräshyllyn etureunan kiinnittimiin. 

I. Aseta  alin hylly (10) alatason kannattimien päälle.

J. Asenna hyllynkannattimet (11) halutulle korkeudelle säätöputkien reikiin ja aseta hyllyt niiden päälle.

K. Aseta peitekouru (12) säätöputkien ja taustan päälle (matalassa kalusteessa). 



Suurin sallittu 1- ja 2-puoleisen jakson kuormitus

Jokaisen hyllyn kuorma P on tasaisesti 
jakautunut. Rakenteessa on käytetty 
terästaustoja lukitusnastoilla tai ruuvikiinniteisiä 
välitukia 2kpl/jakso. 

Hyllyt on asennettu tasaisin välein 
säätöputkeen, ylin hylly korkeintaan 
korkeuteen H=167. Jos H on suurempi, 
ilmoitettuja arvoja pienennetään kertomalla 
ne 1,67/H. Lisäksi on huomioitava 
hyllynkuormitus. 

Säätötallojen kuormituskestävyys mitoitettu 
jakson maksimikuormituksen mukaan. 

Kuormitus tasaisesti jakautunut jakson 
molemmille puolille. 

Hyllyjen kokonaiskuormitus PH (kg) PH = 
P1+P2+…PN

Yksittäisen hyllyn P1, P2, … PN 
maksimikuormitukseen vaikuttaa käytetty 
hyllynkannatin. Hyllyn kuormitustiedot sivulta 
23. 

Alatason kuormitus PB (kg). 

Jakson kokonaiskuormitus P (kg) 
P = PB + P1 + P2 +… PN

P jaksojen kokonaiskuormitus (kg)
PH hyllyjen kokonaiskuormitus (kg)
PB alatason kuormitus (kg)
L jakson leveys (cm)
H ylimmän hyllyn korkeus (m)
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Perusjärjestelmä, matala jalka H13
Kuormitustiedot

Huom! Jalkarakenteen kuormituksessa on huomioitava erikseen jalan päälle tulevan hyllyn maksimikuormitus. Mikäli 
jalkarakenteen koko kantavuus halutaan hyödyntää, on käytettävä alatason tukea. Alatasontuen asennusohje s. 11. 



Poikkileikkaus, jossa taustan lukitusnasta 
on asennettuna. Huomaa, että 
lukitusnasta on asennettu ehjään reikään 
koukun yläpuolelle estäen taustan 
nousun. 

A. Lyö matala jalka (2) säätöputken 
(1) alimpiin reikiin koukut ylöspäin.

B. Lyö alatalla tuella (3) säätöputken 
alapäähän. 

C. Taustoitus s. 4 mukaan. Asenna 
alimmaksi taustaksi alatäyte H=8cm.
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Perusjärjestelmä, matala jalka H13
Asennusohje

D. Lukitse taustat työntämällä taustan lukitusnastat (4) paikoilleen säätöputken reikiin, joissa on taustan koukut. 
Varmista, että taustat lukittuvat säätöputkiin kunnolla. Taustan lukitusnastojen tulee estää taustojen 
koukkujen nouseminen säätöputkien rei’issä. Ensimmäiseen ja viimeiseen kalustejaksoon asennetaan 2 
taustan lukitusnastaa/säätöputken puoli. 

E. Asenna päätysokkeli (5) jalan päälle.  

F. Käännä korvakkeet sokkelin (6) päistä alaspäin, korvakkeet menevät jalan yläpinnan reikiin. 

G. Jos kalusteeseen ei tule sokkelia, asennetaan jalkaputken päähän muovitalla 80x30mm (7). 



NEX perusjärjestelmä
Rei’itys

Reikätausta
Mitat mm
Rei’iän koko 9,5x9,5mm

Säätöputki
Mitat mm

Säätöputkien mitoitus keskeltä keskelle
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Räjäytyskuva

A. Säätöputki
B. Jalkaosa, korkea
C. Terästausta, sileä
D. Sokkeli
E. Päätysokkeli
F. Kansilevy
G. Peitetulppa

Korkea jalkaosa Matala jalkaosa L-jalka



Asenna jalkaosan lukitsin ja 
säätötalla säätöputkeen ja 
säätötalla pidikkeellä (A) 
jalkaosaan, jalkaosat (B), 
huojuntatuki (C) ja välituki (D) 
säätöputkiin (E). 

1
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NEX perusjärjestelmä Asennusohjeet
Yksipuoleinen kaluste korkealla jalkaosalla

Asenna taustat (F), kansilevy (G), 
peitetulpat (H) ja päätysokkelit (I) 
runkoon. 2

Asenna alataso (J) ja alasokkeli 
(K) paikalleen. Hyllyjä 
asennettaessa kannattaa 
hyllynkannattimet asentaa ensin 
haluttuun korkeuteen ja asettaa 
sitten hyllytaso kannattimien 
varaan.

3 Kaluste on valmis. 
Huomioithan tarvittaessa 
seinä/lattiakiinnityksen korkeiden 
kalusteiden kohdalla. 4



Asenna jalkaosan lukitsin ja 
säätötalla säätöputkeen ja 
säätötalla pidikkeellä jalkaosaan 
(A) ja jalkaosat (B) säätöputkiin 
(C). 

1
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Asenna peitetulpat (D), 
huojuntatuki (E) ja välituki (F) 
säätöputkiin. 2

Asenna säätötalla (G) ja 
jalkaosat (H) myös rungon toiselle 
puolelle. 3 Asenna päätyrunko (I) yläosasta 

säätöputken sisään ja alaosasta 
kiinni jalkaosiin. Päätyrungon 
säätöputkiin tulee tilata myös 
jalkaosan lukitsimet ja säätötallat. 

4

NEX perusjärjestelmä Asennusohjeet
Kaksipuoleinen kaluste päätyrungolla



Asenna kalustepyörät (A) ja jalkaosat (B) kiinni 
säätöputkiin. Pyörällisessä kalusteessa tulee 
käyttää huojuntatukea (C) myös jalkaosien 
välissä eli 2kpl/runko. 

L&T-jalkaosa kiristettävällä sisäliittimellä
(a) Pidätinruuvi M6x10 asennetaan jalkaosan 
sisäliittimen hitsausmuttereihin (2kpl). (b) 
säätöputki asennetaan jalkaosan sisäliittimeen 
ja pidätinruuvit kiristetään huojuntatuen reikien 
kautta. Sisäliittimien siivekkeet leviävät ja 
liitoksesta saadaan tukeva.
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Kuormitustiedot Multi 500, 600 ja Strong

MULTI maksimikuormitus säädettävillä kannattimille

Syvyys 300 400 500 600

Teräshylly 60kg 80kg 100kg 100kg

Lankahylly 50kg 60kg 70kg 80kg

Lasihylly 15kg 15kg - -

Puuhylly 50kg 60kg 70kg 80kg

MULTI mitoitus

Tuote A B C D E h H
Multi 500 1333 700 576 30x60 30x60 1920/2176 1920/2236
Multi 600 1525 800 672 30x60 30x60 1920/2176 1920/2236
Multi Strong 1540 820 665 30x90 40x60 1920/2176 1920/2241

HUOM!
Kehien välissä olevat säätöputket on kiinnitettävä 
lattiaan (a) ja lisäksi reunimmaiset kehät suositellaan 
kiinnitettäväksi lattiaan alakulmista. 

1-puolinen kaluste on kiinnitettävä seinään ylhäältä. 
Seinän kestettävä 100kg veto kohtisuoraan seinästä. c/c 
1800 kehävälillä 3 yläpalkkia puolellaan, kun käytetään 
lavakuormia. Keskipalkkia käytettävä aina. 

Täyteen kuormitettuna Strong-kalusteen säätötalla voi 
aikaansaada 650kg pistekuorman puristusta tai 300kg 
pistekuorman vetoa. Tarkistathan lattiamateriaalin 
kestävyyden. 

NEX perusjärjestelmä Asennusohjeet
L&T jalkaosalle



M = maksimikuorma / moduli

Säätöputki Max kuorma (kg)
30x60 175
30x90 350

HUOM!
2-puoleisessa kalusteessa sallitaan max
kuorma molemmilla puolilla kalustetta. 

Yli 2200mm korkeat kalusteet 
suositellaan kiinnitettäväksi seinään. 
Seinäkiinnityksen on kestettävä 100kg 
veto. 

Sallitut kuormat
Hyllyjen sallitut kuormat (kg), kuorman on jakauduttava tasaisesti koko hyllyn alle

Teräshylly Teräshylly
Syvyys säädettävä suora Lankahylly Lasihylly Puuhylly

kannatin kannatin

200 * * * 15 *           

300 60 60 60 15 50

400 80 80 80 20 60

500 100 150 100 * 70         

600 100 150 100 * 80

Tähdellä * merkityt – ei suositella käytettäväksi 
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NEX perusjärjestelmä
Kuormitustiedot, peruskalusteet
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Mitat cm

A Sokkeli 128mm
B Tausta 320mm
C Tausta 384mm
D Tausta 512mm
E Tausta 768mm

NEX perusjärjestelmä
Taustojen valinta
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Suurin sallittu 1- ja 2-puoleisen jakson kuormitus

Jokaisen hyllyn kuorma P on tasaisesti 
jakautunut. Rakenteessa on käytetty 
terästaustoja lukitusnastoilla tai ruuvikiinniteisiä 
välitukia 2kpl/jakso. 

Säätötallojen kuormituskestävyys mitoitettu 
jakson maksimikuormituksen mukaan. 

Kuormitus tasaisesti jakautunut jakson 
molemmille puolille. 

Hyllyjen kokonaiskuormitus PH (kg) 
PH = P1+P2+P3+…PN

Alatason kuormitus PB (kg). 

Jakson kokonaiskuormitus P (kg) 
P = PB + P1 + P2 +… PN

Yksittäisen hyllyn maksimikuormitus
PS = 180kg/hylly

P jaksojen kokonaiskuormitus (kg)
PS yksittäinen hyllyn maksimikuormitus (kg)
PH hyllyjen kokonaiskuormitus (kg)
PB alatason kuormitus (kg)
L jakson leveys (cm)

Huom! Jalkarakenteen kuormituksessa on huomioitava erikseen jalan päälle tulevan hyllyn maksimikuormitus. Mikäli 
jalkarakenteen koko kantavuus halutaan hyödyntää, on käytettävä alatason tukea. Alatasontuen asennusohje s. 11. 

Pikval Heavy, H19
Kuormitustiedot



A. Pidä etuputki (1) vaakasuorassa 
asennossa. Lyö jalkaosa (2) 
alimpiin säätöreikiin jalkaosan 
koukut ylöspäin.

B. Lyö talla (3) säätöruuveineen 
etuputken alapäähän.

C. Pidä säätöputki (4) 
vaakasuorassa asennossa. Lyö 
jalkaosa etuputkineen 
säätöreikiin. Lyö alatalla 
säätöruuveineen (5) säätöputken 
alapäähän. Liitokset ovat tiukat, 
asennus sujuu parhaiten 1-2 kg 
vasaralla.

D. Nosta putket pystyyn ja laita jaksojen alimmat taustat (6) paikoilleen. Säädä tallojen avulla säätöputket 
pystysuoraan ja jalkaosat vaakasuoraan. Tarkista, että kaikki tallat ovat kiinni lattiassa.

E. Jatka taustojen asentamista alhaalta ylöspäin. Lukitse taustat työntämällä lukitusnastat (7) paikoilleen 
säätöputken reikiin, joissa on taustan koukut. Varmista, että taustat lukittuvat säätöputkiin kunnolla. Taustan 
lukitusnastojen tulee estää taustojen koukkujen nouseminen säätöputken rei’issä. 2kpl lukitusnastaa putkea 
kohden. 2 puoleisessa 4kpl. 

F. Laita alatason kannatin (8) jalkaosan päälle siten, että kannattimen alapuolen piikit asettuvat jalkaosan 
päällä oleviin reikiin.

G. Laita ylimpien tasojen kannattimet (9) paikoilleen niin, että etureuna tulee etuputken ylimmäisiin reikiin. Aseta 
loput kannattimet halutulle korkeudelle ja aseta hyllyt kannattimien päälle. Varmista, että kannattimet ovat 
vaakasuorassa.

H. Aseta peitekouru (10) säätöputkien ja taustan päälle. 
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Pikval Heavy, H19
Asennusohje

Poikkileikkaus, jossa taustan 
lukitusnasta on asennettuna. 
Huomaa, että lukitusnasta on 

asennettu ehjään reikään 
koukun yläpuolelle estäen 

taustan nousun. 
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Perusjärjestelmä, alatason tuki
Asennusohje

A. Asenna alatason tuki (1) detaljipiirroksen A mukaan jalan päälle 54mm tai 80mm, jos käytetään 
teräslankahyllyä 90x60cm. 

B. Asenna alatason kannatin (2) paikoilleen, siten että kannattimen sakarat menevät jalan päällä olevaan 
reikään. Asenna sitten hylly (3) paikoilleen. 

C. Teräshyllyä 90x50cm käytettäessä asennetaan alatason tuki detaljipiirroksen A mukaan jalan päälle etuosasta 
54mm ja takaa 80mm. Seuraavan moduulin tuki asennetaan detaljipiirroksen B mukaan edestä 138mm. 
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Perusjärjestelmä, päätykehys
Kuormitustiedot

Säätöputki 60x30x2.5mm

Päätykehyksen suurin sallittu kuorma on 200kg. 

Päätykehystä saa kuormittaa sen jälkeen, kun 
perusjaksoissa on kuormaa.

Jos päätykehyksessä on jalat, kts. jakson sallittu 
kuormitus s. 7-9.

Pmax = P1+P2+P3 = 200kg

Asennusohje

A. Ruuvaa välituet (1) päätykehyksen säätöputkien (2) sivuissa oleviin reikiin.
B. Asenna tarvittaessa jalat, katso ohje s. 8 ja 10.
C. Aseta 2kpl kiinnityskappaleita (3) keskilattiatelineeseen säätöputken ulommaisiin säätöreikiin samalla 

korkeudelle päätykehyksen väliputkien kanssa.
D. Päätykehyksen tuki (5) tulee välituen ja säätöputken väliin. Kierrä ruuvit (4) välituissa olevien reikien sekä 

päätykehyksen tuen reikien läpi kiinnityskappaleisiin (3). 
a) Käytettäessä takataustoja (6)

1) asenna takataustat ennen ruuvikiinnitystä
2) poraa (P) taustoihin rei’iät kiinnitysruuveille
3) tausta jää päätykehyksen tuen (5) ja säätöputken väliin

b) Päädyn säätöputkien ollessa 30x60, päätykehyksen tuki asennetaan pystyyn (L=15mm, H=30mm)
c) Päädyn säätöputkien ollessa 30x80, päätykehyksen tuki asennetaan vaakaan (L=30mm, H=15mm)
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Perusjärjestelmä, lukitusnastat ja pidikkeet
Asennusohje

Taustan lukitusnastat estävät taustojen koukkujen 
nousemisen säätöputkien rei’istä. Tarkoitettu 
käytettäväksi perusjärjestelmän teräs-, reikä-, puu-
ja paneelitaustoille koukkulistoilla. 

Lukitse nastat työntämällä taustan lukitusnastat 
paikoilleen säätöputken reikiin, joissa on taustan 
koukut. Varmista, että taustat lukittuvat säätöputkiin 
kunnolla. Ensimmäiseen ja viimeiseen 
kalustejaksoon asennetaan 2 taustan 
lukitusnastaa/säätöputken puoli. 

Yli 200kg päätykuormille päätyyn lisättävä jalat. Kts. 
perusjärjestelmän korkean ja matalan jalan 
kuormitus s. 7 ja 9. 

Taustan lukitusnasta

Taustan pidikkeet
Taustoille, joiden paksuus on max 6mm.

Taustan pidikkeet
Taustoille, joiden paksuus on max 6mm.

Hyllyn koristelista
Hinta- ja koristelistat
Muovinen hintalista



22Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Pilarikaluste
Asennusohje

1 Kulmasäätöputki ja tallat 2 Välituki 3 Poraruuvi
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Perusseinä
Asennusohje

A. Liitä runkoputket (1) yhteen jatkokappaleilla (2). 

B. Katkaise runkoputki tarvittaessa määrämittaansa.

C. Aseta runkoputket lattialle ja säätöputket (3) niiden väliin modulijaolla.

D. Laita kiinnityspalat (4) paikoilleen säätöputken molempiin päihin.

E. Kiinnitä säätöputket runkoputkiin kuusiokoloruuveilla.

F. Kierrä säätöruuvit ja –mutterit (5) runkoputkeen vähintään 1 kpl/jakso sekä runkorakenteen molempiin päihin.

G. Ruuvaa seinätuki (6) ylempään runkoputkeen vähintään joka toiseen jaksoon sekä runkorakenteen 

molempiin päihin. 

H. Nosta runkorakenne pystyyn, säädä runko pysty- ja vaakasuoraan säätöruuvien avulla.

I. Kiinnitä seinätuet ruuveilla seinään.

J. Aseta taustat (7) paikoilleen alhaalta ylöspäin.
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Perusseinä, seinäjakso ja hyllyt
Kuormitustiedot

HUOM!
Huomioitava myös hyllyn ja kannattimien sallittu kuormitus.
Esitetyistä rakenteista poikkeaviin ratkaisuihin pyydettävä valmistajan lausunto.
Taulukon kuormitustiedot ilmoitettu kaluste betoniseinään asianmukaisesti kiinnitettynä. 
Poikkeaviin seinäkiinnityksiin on pyydettävä seinän valmistajan/suunnittelun lausunto 
kuormitettavuudesta. 

Perusseinä, PS-säätöputki hitsatulla jalalla
Kuormitustiedot

Jokaisen hyllyn kuorma P on tasaisesti jakautunut. Hyllyt on 
asennettu tasaisin välein säätöputkeen, ylin hylly korkeintaan 
korkeuteen H=167cm. Jos H on suurempi, ilmoitettuja arvoja 
pienennetään kertomalla ne 1,67/H. Lisäksi on huomioitava 
hyllynkuormitus. Alatasoa syvempiä hyllyjä ei saa käyttää. 

Vapaasti seisovana kuormitus max on 300kg. 
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Perusseinä, seinätuet
Asennusohje

20-100cm seinä/kattotuki

Seinän viereen kulmarauta
ja poraruuvi 4,8x13

0-20cm seinätuki
(voidaan kiinnittää myös runkoputkeen)

15-55cm seinätuki

37-70cm säädettävä seinätuki
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Kevytseinä
Asennusohje: asennus seinälle

A. Katkaise ylä- ja alakiinnityslistat 

tarvittaessa määrämittaansa. 

B. Kiinnitä yläkiinnityslista ruuveilla ja 

seinärakenteen vaatimilla kiinnittimillä 

seinään. 

C. Kiinnitä alakiinnityslista seinään kuten 

edellä. 

D. Asenna säätölistat ylä- ja 

alakiinnityslistoihin. Varmista tarvittaessa 

säätölistan alapää ruuvikiinnityksellä. 

E. Asenna taustat ja mahdolliset 

päätylistat.

A. Katkaise ylä- ja alakiinnityslistat 

tarvittaessa määrämittaansa. 

B. Kiinnitä yläkiinnityslista ruuveilla ja 

seinärakenteen vaatimilla kiinnittimillä 

seinään. 

C. Kiinnitä alakiinnityslista seinään kuten 

edellä ja tue se säätölistojen kohdalta 

säätöruuveilla ja muttereilla lattiaan.

D. Asenna säätölistat ylä- ja 

alakiinnityslistoihin. Varmista tarvittaessa 

säätölistan alapää ruuvikiinnityksellä. 

E. Asenna taustat ja mahdolliset 

päätylistat.

Asennusohje: asennus seinälle
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Kevytseinä
Kuormitustiedot

HUOM!
Taulukon kuormitustiedot ilmoitettu kaluste betoniseinään asianmukaisesti kiinnitettynä. 
Poikkeaviin seinäkiinnityksiin on pyydettävä seinän valmistajan / suunnittelijan lausunto 
kuormitettavuudesta. 

Huomioitava myös hyllyn ja kannattimien suurin sallittu kuormitus.

L jakson leveys (cm)
PT Seinäjakson kokonaiskuormitus (kg)
PN Hyllyn kuormitus (kg)
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Kevytseinä, ruuvikiinnitteinen säätölista
Kuormitustiedot

A. Ruuvaa säätölistat seinään. Kiinnittämisen yhteydessä on tarkistettava rakenteen vaaka- ja 
kohtisuoruus. Valitse kiinnitysruuvin pituus seinän rakenteen ja kiinnitystavan mukaan. 

B. Aseta taustat paikoilleen alhaalta ylöspäin.

C. Kiinnitä taustan lukitusnastat.
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Gondola
Asennusohje

A. Purista huojuntatukea kokoon ja asenna se säätöputken huojuntatuen reikiin lyömällä esim. 
kumivasaralla. 

B. Varmista huojuntatuen koukkujen lukittuminen reikiin. Avaa tarvittaessa huojuntatuen U-
profiilia, jotta se lukittuu reikiin.

C. Asenna sisätallat säätöputkiin.

D. Säädä säätötallojen avulla säätöputket pystysuoraan ja jalkaputket vaakasuoraan. Tarkista, 
että kaikki säätötallat ovat lattiassa kiinni. 
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Gondola
Kuormitustiedot

Gondola talloilla: suurin sallittu 1- ja 2-puoleinen kuormitus

Jokaisen hyllyn kuorma P on tasaisesti jakaantunut. 
Hyllyt on asennettu tasaisin välein säätöputkeen.

P=P1+P2+..+PN+PB

PT jakson kokonaiskuormitus (kg)
PN hyllyn kuormitus (kg)
PB alatason kuormitus (kg)
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Hyllyt
Kuormitustiedot

Teräs- ja teräslankahyllyn ja kannattimien maksimikuormitus

Kuorma on tasaisesti jakautunut ja ilmaistaan kiloina (kg). 
Hylly on asennettu vaaka-asentoon.
HUOM! Alavinossa asennossa hyllyn maksimikuormitus 
on 40% alhaisempi.

Asennettaessa hylly alavinoon asentoon, käytettävä
teräshyllyn pidikettä 1103273.

Toimittaja ei vastaa pistekuorman aiheuttamista 
vaurioista.

D hyllyn syvyys (cm)
L hyllyn leveys (cm)
P hyllyn kuormitus (kg)
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Hyllyt
Kuormitustiedot

Teräs- ja teräslankahyllyn ja kannattimien maksimikuormitus

D hyllyn syvyys (cm)
L hyllyn leveys (cm)
P hyllyn kuormitus (kg)

Kannatinparin maksimikuormitus

D hyllyn syvyys (cm)
L hyllyn leveys (cm)
P hyllyn kuormitus (kg)
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Hyllyt
Liukuhyllyn lukituksen vapauttaminen

A. Paina ylös: (1) paina samanaikaisesti jousia ylöspäin kahdella kädellä kuvan osoittamalla 
tavalla. 

B. Vedä (2) hylly ulos.

Hyllyn maksimikuormitus on 35kg. Kun hylly työnnetään takaisin, se lukkiutuu itsestään.
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Infokehys ja infoprofiili
Asennusohje

Infoprofiili

Infoprofiilin kannatinparin asennus infoprofiiliin. 

Infokehykset terässivuin

Infoprofiilin kiinnittymismahdollisuudet ruuvein
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Hintalistan kannattimet
Asennusohje

A. Taivuta kannattimet 
pariksi.

B. Laita kannattimet 
hintalistaan kiinni.

C. Asenna tarvittaessa 
hintalistan kiinnitysprofiili 
hintalistan kannattimiin.

D. Hintalista on valmis.
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Valot, Piccolo
Asennusohje

Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, AC 220-240 V 50 Hz. 

Asennetaan tasaiselle seinä- ja puupinnalle. Ennen asennusta- ja korjaustöitä on varmistettava, että 
valaisimesta on virta pois.

Valaisinta ei tule käyttää kosteissa tai korkean lämpötilan tiloissa, sillä valaisin voi vahingoittua. 
Valaisinta ei voi käyttää himmentimen kanssa. Mikäli valaisimen osa rikkoutuu käytön aikana, tulee 
koulutetun sähköasentajan suorittaa myös korjaustoimenpiteet.

Valaisimen loisteputki on vaihdettava, jos loisteputken päähän tai molempiin päihin ilmaantuu 
tumma rengas tai loisteputki valaisee epätasaisesti. 

HUOM!
Valaisinta ketjuttaessa varmista, että syöttöjohto ja välijohdot ovat kunnolla kiinnitettyjä eli pohjaan 
painettuja. Muista ylläpitävä huolto eli varmista liittimien pohjassa pysyminen tasaisin väliajoin, esim. 
siivouksen yhteydessä ja hyllytyksen muuntelun jälkeen.
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Valot, Piccolo
Asennusohje, kiinnitys ja ketjutus teräshyllyissä

Valaisimen mukana tuleva syöttöjohto 180cm kiinnitetään kannattimien sisäpuolelle tarrakiinnikkeillä 
550258 (2kpl/kannatin). 

60cm jakso valaisin Piccolo 14w 550540, ketjuun max 14kpl
90cm jakso valaisin Piccolo 21W 550541, ketjuun max 9kpl
120cm jakso valaisin Piccolo 28W 550542, ketjuun max 7kpl

Ketjutus
Hyllysyvyys 30cm välijohto 50cm 550545 + 30cm 550544
Hyllysyvyys 40cm välijohto 100cm 550546
Hyllysyvyys 50cm välijohto 100cm 550546 + 15cm (tulee valaisimen mukana)

Välijohto kierretään hyllyn 
ja taustan välistä 
kannattimien yli 
seuraavaan jaksoon.

Valaisin kiinnitetään dual lock –tarrapalaparilla 
SJ-3560/25x20/kirkas 802599. Varmista, että 
liimattava pinta on puhdas pölystä ja liasta. Pyyhi 
pinta esim. Sinolilla.

Asennettaessa paina kaksi palaa yhteen ja 
kiinnitä ne valaisimeen. Kiinnitä tarvittava määrä 
paloja ja paina valaisin kiinni teräshyllyyn.

60cm ja 90cm jaksoissa tarrapalapari 
kiinnitetään valaisimen päihin (2kpl/valaisin). 
120cm jaksoissa kiinnitetään palat lisäksi 
keskelle (3kpl/valaisin). Varmista, että 
liimattava pinta on puhdas pölystä ja liasta. 
Pyyhi pinta esim. Sinolilla.
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Valot, LED-hyllyvalojärjestelmä
Asennusohje

1. Liimaa virtakisko kaksipuoleisella teipillä taustaan. Mikäli muuntaja tulee alatason alle, 
virtasyöttö sijoitetaan alapäähän. Virtaa voi syöttää myös yläpäästä. 

2. Lyhennä tikku tarvittaessa sopivan mittaiseksi. Tikku voidaan katkaista kuvaan merkittyjen 
katkaisuviivojen kohdilta, jotka ovat joko 10cm välein (7W) tai 5cm välein (14W). 

3. Varmista, että liimattava pinta on puhdas pölystä ja liasta. Pyyhi pinta esim. Sinolilla. 
Poista tikun takapinnalla olevan teipin suojapaperi ja liimaa tikku haluttuun pintaan. 

4. Kiinnitä virtaliitin niin, että nystyrä osoittaa kiskon virtasyötön puoleiseen päähän. Mikäli 
syöttö on alhaalla, nystyrä alareunaan ja mikäli syöttö on ylhäällä, nystyrä yläreunaan. 

Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. 

Kuormitusohje
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Valot, LED-valonauhat
Asennusohje

LED-valonauha

5000 x 10 x 2.5mm
Johto 300mm
Naarasliitin

1. Varmista, että liimattava pinta on puhdas pölystä ja liasta. Pyyhi pinta esim. Sinolilla. 

2. Lyhennä LED-valonauha tarvittaessa sopivan mittaiseksi. Nauha voidaan katkaista nauhaan 
merkittyjen katkaisuviivojen kohdilta.

3. Kiinnitä nauha haluttuun kohtaan valmiina nauhassa olevalla kaksipuoleisella teipillä. Poista teipin 
suojapaperi liimapintaan koskematta ja painele nauhaa sen koko matkalta kontaktin saamiseksi 
liimanauhan ja taustan välille. 

4. Liimauksen lopullinen lujuus on saavutettu noin 3 päivän kuluttua.

Muuntaja

1. Valitse mitoituksen mukainen muuntaja. Suositus on, että jokaiselle 5m LED-valonauhalle otetaan 
oma muuntaja.

2. Valitse muuntajalle sopiva paikka. Huomioi, että muuntajan on päästävä 
tuulettumaan/jäähtymään ja sen on oltava vaihdettavissa ilman rakenteiden tai tuotteiden 
purkamista. Muuntaja ei myöskään saa roikkua johdon varassa. Varmista, että liitin on pohjassa.

14,4 W/m nauhassa nauha itsessään ei toimi riittävänä jäähdytyksenä. Nauha on liimattava tiiviisti 
kovaan alustaan koko matkaltaan. Valmistajan suosittama tapa on kiinnittää nauha 2 x 15mm  
alumiiniin tai vastaavaan. Ylikuumentunut nauha menettää valotehoaan. 

Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. 

Kuormitusohje

LED-valonauhan tehontarve

30 LED/m, 4.8W/m, 5m = 24W/LED-valonauha + 30% = 31.2W
30 LED/m, 7.2W/m, 5m = 36W/LED-valonauha + 30% = 46.8W
30 LED/m, 14.4W/m, 5m = 72W/LED-valonauha + 30% = 93.6W

Muuntajat

30W / 2 A
66W / 5 A
100W / 8.5 A
120W / 10 A
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Valot, LED-valotaulut
Asennusohje

LED-valotaulu

Kaikki 1-puoleiset Snapline LED-valotaulut toimitetaan asennusrei’illä, jotka ovat urassa snap-listan alla.

Mikäli halutaan lisätä reikiä, voidaan ne porata 4.5-5mm terävällä poralla kuvassa osoitettuun 
paikkaan.

Taulun reikien paikat merkitään nostamalla taulu asennettavaan kohtaan ja merkitsemällä reikien 
paikat. 

Kiinnitykseen käytetyn ruuvin kanta ei saa ylittää uran leveyttä (5mm). 

Mikäli halutaan käyttää popniitti-kiinnitystä, porataan kiinnitetään 3.2mm poralla 10mm päähän 
kulmasta siten, että poranterä tulee istukasta ulos < 3mm. Kiinnitykseen käytetyn popniitin pituus tulee 
olla < 6mm. 

Muuntaja

Käytä taulukon mukaan mitoitettua muuntajaa.

Sijoita hyvin tuulettuvaan paikkaan. Muuntaja ei saa roikkua johdon varassa ja se on pystyttävä 
vaihtamaan ilman kalusteiden tai rakenteiden purkamista. Varmista, että liitin on pohjassa. 

Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. 

Porauslinja

LED-valo
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Vaateteline VT2
Asennusohje

Muuntaja

5mm kuusiokoloavain

8mm kuusiokoloavain

8mm ja 5mm 
kuusiokoloavaimet telineen 
asennukseen sisältyvät 
toimitukseen. 

VT2-peitelevy. 
Asennetaan tehtaalla poraruuvein jalkaosaan.

Kuormitustiedot

Kannattimien maksimikuormitus on 20kg. Telineen maksimikuormitus on 40kg. 
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Vaateteline VT4
Asennusohje

Lisävarusteluosien asennus

5mm 
kuusiokoloavain

8mm kuusiokoloavain 8mm ja 5mm 
kuusiokoloavaimet telineen 
asennukseen sisältyvät 
toimitukseen. 

VT4-peitelevy. 
Asennetaan tehtaalla poraruuvein jalkaosaan.

Kuormitustiedot

Kannattimien maksimikuormitus on 20kg. Telineen maksimikuormitus on 80kg. 
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Vaateteline VTR
Asennusohje

Lisävarusteluosien asennus

* poraruuvi

Kuormitustiedot

Rekkiputken maksimikuormitus tasaisella kuormalla on 40kg/rekki huomioiden, että toispuoleinen
maksimikuormitus on 20kg/puoli. Kaksipuoleisen rekin kannattimien maksimikuorma on 10kg/puoli. Ei 
suositella käytettäväksi yksipuoleisia rekin kannattimia.



44Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kevytvaateteline
Asennusohje

Lisävarusteluosien asennus

* kuusiokoloruuvi

Kuormitustiedot

Kannattimen maksimikuormitus on 5kg. Telineen maksimikuormitus on 40kg huomioiden, että 
yksipuolisesti kuormitetun telineen maksimikuorma on 15kg/puoli. 

8mm kuusiokoloavain

8mm kuusiokoloavain 
telineen asennukseen 
sisältyy toimitukseen. 
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Massakorit, kori jaloilla
Asennusohje

Kuormitustiedot

Massakorin maksimikuormitus on 50kg.

Pyörälliseen kalusteeseen

• Pyöräsarja (520431)
• Pyörän koko 65mm

A. Asenna muoviset sisätallat jalkaputkiin, kun kalusteeseen ei asenneta pyöriä. Pyörällisessä 
kalusteessa jalkaputkien alapäähän asennetaan alumiiniset sisätallat M10-kierteellä, 
joihin pyörät kiinnitetään.

B. Asenna muoviset M10-sisätallat jalkaputkien yläpäähän.

C. Kiinnitä terässivut putkijalkoihin kuusiokoloruuvien M6 x 14 (4kpl/sivu), käyttäen 5mm 
kuusiokoloavainta. 

D. Asenna säätöpohja hyllynkannattimien päälle. Huom! Hyllynkannattimien puolella 
säätöpohjassa taivutus vain alaspäin.
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Massakorit, sivu sisäänpäin
Asennusohje

Kuormitustiedot

Massakorin maksimikuormitus on 50kg.

Pyörälliseen kalusteeseen

• Pyöräsarja (520431)
• Pyörän koko 65mm

A. Asenna muoviset sisätallat jalkaputkiin, kun kalusteeseen ei asenneta pyöriä. Pyörällisessä 
kalusteessa jalkaputkien alapäähän asennetaan alumiiniset sisätallat M10-kierteellä, 
joihin pyörät kiinnitetään.

B. Asenna muoviset M10-sisätallat jalkaputkien yläpäähän.

C. Kiinnitä terässivut putkijalkoihin kuusiokoloruuvien M6 x 14 (4kpl/sivu), käyttäen 5mm 
kuusiokoloavainta. 

D. Asenna säätöpohja hyllynkannattimien päälle. Huom! Hyllynkannattimien puolella 
säätöpohjassa taivutus vain alaspäin.

Terässivuun mahdollisuus 
kiinnittää taipuisa 
mainospahvi: 
L 532mm
H 515mm
D max 7mm



47Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Massakorit, ilman jalkoja
Asennusohje

Kuormitustiedot

Massakorin maksimikuormitus on 50kg.


