
SISEUKSE PAIGALDUSJUHEND  

 

Avade mõõdud (mm)  

Suuruse tähistus   6 7 8 9 

Lengi laius   650mm 750mm 850mm 950mm 

Lengi kõrgus 2035mm 

Lengi sügavus 75mm 

 

UKSEKOMPLEKT:  

Ukseleht – 1 tk  

Ukseleng – 1 kpl  

Tihendusmaterjal – 1 kpl  

Hinged – 2 tk  

Lukk 2014 – 1 tk  

Juhend - 1 tk  

 TÄIENDAVALT:  

- piirdeliistud   

- lävepakk  

- laiendusliist  

- kruvid  

 

HOIU- JA KASUTAMISEESKIRJAD:  

• temperatuurivahemik +12 kuni +35 

• õhuniiskus kuni 60%  

• vältige järske temperatuurikõikumisi 

• ärge jätke soojusallikate lähedusse ja mõjupiirkonda 

• ärge jätke otsese päikesevalguse kätte 

• ärge laske pinnal kokku puutuda veega ja niiskuse kondenseerumisega  

• hoiundage ainult horisontaal- või ainult vertikaalasendis.  

  

TOOTJAGARANTII  

1. Toote visuaalsete või varjatud defektide kohta võetakse pretensioone vastu kuni teostatakse ükskõik 

milliseid toote paigaldustöid, seal hulgas hingede paigaldamist, luku fikseerimist, ukselengi paigaldamist 

jne.  

2.  Tarnija ei kompenseeri kahjusid ega võta toodet tagasi, kui visuaalsed defektid on tuvastatud pärast 

toote paigaldustöid (seal hulgas pärast hingede paigaldamist, luku fikseerimist, ukselengi paigaldamist 

jne.), samuti siis, kui toote paigaldustööd ja ekspluatatsioon on toimunud tootja juhiseid eirates.  

3.  Garantii kehtib alates toote müümise päevast kuni Eesti Vabariigis kehtiva tähtajani, kui ostja esitab 

müüja poolt väljastatud puitukse ostutšeki originaali, millel on näha soetamiskuupäev.  

4. Tootegarantii ei kehti järgmistel juhtudel:  

•kui tootel on mehhaanilised kahjustused (kukkumisjäljed või kahjutused, mis tekkisid toote ebaõigel 

transportimisel kliendi poolt) 



•kui pole järgitud tootjajuhiseid puidust ukselehtede ettevalmistamisel, paigaldamisel 

(mittekvalifitseeritud) ja kasutamisel 

•kui kahjustus on tekkinud loodusõnnetuste (näiteks üleujutus, torm, tulekahju jne), samuti muude 

olmefaktorite tagajärel.  

TÄHELEPANU! Kui teil puuduvad uksepaigaldamise kogemused, soovitame pöörduda spetsialisti poole. 

Paigaldamine peab toimuma alles pärast viimistlustöid.  

Enne kokkupaneku algust tuleb:  

a) soetada 6 tüübelkruvi piida ukseavasse kinnitamiseks 

b) soetada puidukruvid: 4*50 – 4 tk, 4*25 – 20 tk 

c) soetada augukatted 14 mm          

d) puurida piita tüübelkruvide jaoks 6 auku.  

  

UKSELENGI KOKKUPANEK 

1. Ukselengi paigaldamine algab ukse käelisuse 

määramisest (parem või vasak).  Selleks 

paigutatakse lengi uurdega püstdetail 

vasakukäelise ukse jaoks vastu ukselehe suhtes 

parempoolset vastuplaati ja paremakäelise ukse 

jaoks vastu vasakpoolset vastuplaati. Pärast seda 

mõõdetakse vertikaalsete detailide ülaäärest 

välja 2035 mm ja üleliigne saetakse alumisest 

äärest puidusaega maha.  

2. Lengi horisontaalne osa paigutatakse lengi 

vertikaalsete osade vahele ja pingutatakse 4 

iselõikuva kruviga 4*50 mm (mõlemalt küljelt 2 

kruviga) 90-kraadise nurga all tihedalt kinni.    

3. Lengi uurdega püstosa külge monteeritakse 

vastuplaat 2 iselõikuva kruviga 4*25 mm.  

4. Edasi kinnitatakse 2 universaalhinge ukselehe 

külge, üks 200 mm kaugusele ukselehe ülemisest 

äärest ja teine 200 mm kaugusele alumisest 

äärest (jn 1).  

5. Ukseleht monteeritakse ukselengi nii, et 

pärast ukselehe hingede abil karbi külge 

kinnitamist, oleks ukselehe kaugus lengist igal 

pool 2-4 mm.   

  

UKSEPLOKI MONTEERIMINE   

1. Ukselehe või ukselengi montaažil kruvige hinged ukselehe küljest lahti.  



2. Ukselengi paigutamisel ukseavasse tuleb teostada selle loodimist 3 tasandil. Fikseeritakse kiiludega või 

reguleeritava kruviga või puukruviga.  

3. Teostatakse veel kord ukselehe kinnikruvimine monteeritud ukselengi külge – ukseleht tuleb kruvida 

ukselengil olevate hingede külge ning kontrollida selle püsivust/vastupidavust kolmes avanemise 

positsioonis (0°; 45°; 90°).  

4. Ukselehele kinnitatakse lukk (ülejäänud furnituur monteeritakse hiljem).  

5. Sulgege uks (uks on suletud asendis), ukselehe ja ukselengi vahele tekkivasse pilusse asetatakse 

mitmesse kohta 3-4mm paksused distantserid (võib kasutada ükskõik millist materjali, mis fikseerib 

ukselehe ja ukselengii vahele jääva vahemiku), montaaživahu* abiga täidetakse seina ja ukselengi vahele 

jääv pilu (kogu perimeetri ulatuses).  

6. Pärast montaaživahu kõvenemist lõigatakse see , vajaduse korral, ukselengi pinnaga ühetasaseks. 

Tekkinud ühenduskoht kaetakse spetsiaalselt ette nähtud ukseliistudega.  

7. Teostatakse ülejäänud furnituuri montaaž (käepide, dekoratiivsed elemendid/pealised ja ukseluku 

vastuplaat jne).  

8. Kontrollitakse furnituuri vastupidavust/püsivust ukse täieliku sulgemisega ja avamisega mõlemalt poolt 

2-3 korda (furnituur peab toimima sujuvalt, ilma kääksumiseta, mitte kinni jääma, lukusilinder või 

lukustusmehhanism peab kõikides asendites täpselt fikseeruma).  

*ukselengi lakiga kokkupuutuv montaaživaht võib sellega reageerida ning seda kahjustada, seepärast on 

selle vältimiseks soovitav liimida ukselengi äärtele liimlint. Ukse kinnitamisel ukseavasse tuleb arvestada, 

et paigaldusvahu kuivamisel suureneb selle maht mitmeid kordi. Soovitame hoolikalt tutvuda kõikide 

paigaldusvahu pakendil olevate hoiatustega, vältimaks tervistkahjustavate tagajärgede tekkimist.  

SOOVITUSED ukse hooldamiseks:  

1. Toode ei tohi kokku puutuda niiske lapiga, veega, mis võib kaasa tuua kaubandusliku välimuse 

minetamise.  

2. Määrdunud uksepind on soovitatav puhastada mööbli puhastusvahendiga, vastavalt lisatud juhistele.  

SOOVITUSED liivaprits-tehnoloogiaga klaasi hooldamiseks:  

- klaasi pind on vastuvõtlik olmemustusele  

- mattklaasi kareda pinna puhastamiseks on rangelt keelatud kasutada orgaanilisi lahusteid (atsetooni, 

bensiini, jms)  

- soovitatav on kasutada seebipõhiseid vedelaid pesuaineid  

- määrdunud kohtade puhastamiseks tuleb neid töödelda vähese  koguse vedelikuga, 2-3 minuti pärast 

eemaldage mustus käsna või pehme harjaga ringjate liigutustega Seejärel loputage puhastatud pind 

väikese koguse puhta veega ja pühkige vesi ära pehme kuiva ebemevaba rätikuga.                                                                  

 

Kui Teil on vaja muuta 2014 luku liikumissuunda, keerake luku keelt 180o.                                                                                                      

Ukselehte WC/südamiku augu lõikamise juhend     

a. Keerake puidukruvid lahti ja tõmmake lukk ukselehest välja  



b. Märgistage auk (uure) vastavalt joonisele – lukule 2014  

c. Augu (uurde) puurimiseks kasutage professionaalset tööriista.  

  

Luku 2014 jaoks - (punktiiriga on tähistatud 

olemasolev auk)   

                                                                                                                                  

Olulised juhised uste ettevalmistamisel, paigaldamisel ja kasutamisel:  

Pärast soetamist ei tohi ust mõjutada järsud temperatuuri-ja niiskusekõikumised (ust ei tohi paigutada 

ruumi, kus on väga kuiv õhk ja kõrge temperatuur või ülemäära niiske). Enne paigaldamist on soovitav 

jätta uks sellesse ruumi, kuhu see paigaldatakse, vähemalt 24 tunniks, paigutatuna horisontaalsesse 

asendisse.  

Puit on looduslik materjal ning allub mõningastele temperatuuri-ja niiskusekõikumiste mõjudele, mis 

väljenduvad mitteolulise väändumisena ja laperdumisena. See pole defekt, vaid naturaalsele puidule 

iseloomulik omadus. Ukselehe väändumist loetakse defektiks ainult sel juhul, kui see ületab 7mm, 

arvestatuna paigaldatud ukse serva nihkest.  

Siseust ei tohi kasutada välisuksena, sest see võib põhjustada uksedefekte, mille eest uksetootja ja 

edasimüüja ei vastuta. Enne paigaldustöödega alustamist kontrollige hoolikalt ukse komplektatsiooni ja 

kõikide suuruste (ukselehed, ukselengid, ukseavad) vastavust.    

Uste paigaldamine ukseavasse:  

Ust ei tohi paigaldada: 

• äsjapahteldatud/krohvitud ruumi;  

• ruumi, kuhu on äsja valatud betoonpõrand;  

• äsjavalminud hoonetesse, kus kasutatakse keskkütet kuivamisprotsessi  kiirendamiseks, sest see on 

seotud ukselehele avaldatava kõrgendatud niiskuse mõjuga.  

Igat tüüpi Kõik pahtlid, faktuurid või tsemendid peavad olema täielikult ärakuivanud ja ruumides ei tohi 

olla liigniiskust (max 60%), see võib põhjustada uksedefekte, mille eest uste tootja ja edasimüüja pole 

vastutavad.  

 Ukseava, kuhu uks paigaldatakse, peab olema ukselehest suurem:  

- laiuti – 7cm võrra; - kõrguses-5cm võrra.  



Lävepakuga ukse paigaldamisel peab ukseava olema ukselehest suurem:  

- laiuti – 7cm võrra; - kõrguses- vähemalt 7cm võrra.  

Enne ukse paigaldamist veenduge, et põrandakatte ja ukselehe alumise ääre vahele jääv vahemik oleks 

piisavalt suur. Õigesti paigaldatud ukselengi ja ukselehe korral peab põrandakatte ja ukselehe alumise 

ääre vahele jääma ca 11mm vahe. See on soovitav vahekaugus, sest põrandad võivad olla ebatasased. Kui 

põrandakatte paigaldamine on ette nähtud pärast ukse paigaldamist, siis tuleb arvestada sellega, et 

nimetatud vahekaugus väheneb sõltuvalt valitud põrandakattest, mis võib mõjutada ukse 

sulgemist/avamist või muuta selle isegi võimatuks. 


