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FURNITURE BOX

PUULAATIKON KASAUSOHJE

SIVUT JA POHJA

SISÄLLYSLUETTELO PAKKAUKSEN AVAAMINEN

SIVUT

VINKKI

Mikäli haluat laaikosta entistä 

vahvemman, voit käyttää naulojen 

sijasta ruuveja. 

Ruuvit eivät kuulu mukaan 

asennuspakettiin!
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Lajittele laudat ryhmiin. 

Pisimmät laudat – laatikon pohja (D). 

Lyhyet laudat  - laatikon sisäsivut (C). 

Keskipitkät laudat – laatikon sivut (A and B).

Setti sisältää: laudat, naulat ja 

hiomapaperia.  Kasaamista varten 

tarvitset myös vasaran,  kynän ja pihdit. 

Tämä tuote on luontoystävällinen. 

Liiman sijasta käytämme pakkausessa 

sinkilöitä. Pakkaus on kiinni 

ensimmäisessä laudassa sinkilällä.

1. Avaa pahvisen pakkauksen luukut.

2. Irroita sinkilä pakkauksen sivusta.

On mahdollista että sinkilä jää 

kiinni lautaan, käytä silloin pihtejä 

sinkilän poistoon.
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Ensiksi kastaan laatikon sivut. Ota “A” ja “C” laudat.

Tämä toimenpide tekee laatikosta tukevan ja 

kiinnityksestä kestävän. Näin varmistat että laatikko 

kestää kovemmassakin käytössä.

Naulaa naulat toisiinsa, aloittaen sivuista. Pidä 

huoli että lautojen väliin jää yhtä iso rako. Käytä 

jokaiseen lautaan kaksi naulaa.

Tee samoin vastakkaiselle puolelle. Pidä huoli 

että lautojen väliin jää yhtä iso rako. Käytä 

jokaiseen lautaan kaksi naulaa.

Viimeiseksi kiinnitä pohja naulaamalla sivuihin. Pidä 

huoli että lautojen väliin jää yhtä iso rako. Käytä 

jokaiseen lautaan kaksi naulaa.

!

Mikäli naula menee vinoon on se helposti 

korjattavissa.  

1. Irrota lauta jossa on naula mennyt vinoon.  

2. Suorista naula.

3. Lyö naula takaisin.

! !!VINKKI

1. Ota naulat ja vasara

2. Lyö naulat puolitiehen. 

3. Aseta puiset laudat alle, ettei naulat osu alla 

olevaan pintaan.

4. Lyö naulat läpi loppuun asti. Käytä jokaiseen 

lautaan kaksi naulaa.

Aseta “A” laudat riviin. Ota yksi “C” lauta ja laita vaakaan 

“A” lautojen päälle, aseta pystyyn kuten kuvassa. Vedä 

viiva kynällä 13 mm päähän “A” laudan päästä. 

Huomio! Tämä mitta on sama kuin laudan paksuus.

Merkitse kaikki “A” laudat. Muista myös merkitä 

kapeat sivut. Aseta “C” laudat tuolle viivalle. 

Asettele laudat kuten kuvassa .

13 mm

Käännä sivut ylösalaisin ja lyö naulat sivuun, 

että ne taipuvat laudan pinnan suuntaisiksi.

Hio epätasaiset kulmat hiomapaperilla. 

Nyt laatikko on käyttövalmis.
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VALMIS LAATIKKO


