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Sisustuslistaopas
DIONE-SISUSTUSLISTAT

TYYLIKKYYTTÄ JA RYHTIÄ SISUSTUKSEEN
KODIN JOKAISEEN HUONEESEEN
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Sisällysluettelo /Värikartta  
Saumalistat  |  s. 5 Eritasolistat  |  s. 9 Askelkulmalistat  |  s. 11

RST

Messinki

TammiPyökki

Nordic graphite Kromi-anodisoitu

Pronssi-anodisoitu

Hopea-anodisoitu Kulta- anodisoitu

Kiillotettu alumiini

Jalkalistat  |  s. 13
Hopea-anodisoitu Nordic graphite

RST anodisoitu RST

RST RST-anodisoitu

Koivu Pyökki

Pähkinä

Valkotammi

Nordic graphiteKromi-anodisoitu

Hopea-anodisoitu

Khaki greyCotton white

Valkoinen Musta

Wenge

Tammi

Pronssi-anodisoitu

MessinkiKulta-anodisoitu

Shampanja

Light Oak

Valkaistu saarni

RST

Koivu Pyökki

Pähkinä

Valkotammi

Nordic graphiteKromi-anodisoitu

Hopea-anodisoitu

Khaki greyCotton white

Valkoinen Musta

Wenge

Tammi

Pronssi-anodisoitu

MessinkiKulta-anodisoitu

Light Oak

Valkaistu saarni
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Kulmasuojalistat  |  s. 15

Alu RSTHarjattu RST

Nordic graphite
Kiiltohehkutettu
RST

Hopea-anodisoitu Valkoinen

Valkoinen Vaaleanharmaa

Muoviset kulmasuojalistat

Metalliset kulmasuojalistat

TammiPyökki

Pähkinä  Wenge

Laattalistat  |  s. 17
Metalliset laattalistat

RST Messinki

Maalarinvalkoinen

Beige

Musta

Musta

Nordic graphiteTummanharmaa

Harmaa

Kiillotettu 
alumiini

Kulta-
anodisoitu

Kromi-anodisoituHopea-anodisoitu

Vaaleanharmaa

Vaaleanharmaa

Muoviset laattalistat

Valkoinen

Valkoinen

Johtokotelot  |  s. 21

Valkoinen anodisoitu

Muoviset johtolistat

Alumiiniset johtolistat

Pyökki

Tammi Koivu

Hopea-anodisoitu RST anodisoitu

Valkoinen

Hopea-anodisoituValkoinen

Hobby-listat  |  s. 23

Asennusohjeet lattialistoille 
s. 28

Asennusohjeet laattalistoille
s. 29

Puulistat  |  s. 25

RST
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Saumalistat
Kahden samassa tasossa olevan materiaalin saumakohdat 
ja liikuntasaumat viimeistellään saumalistalla. Saumalis-
ta peittää liikuntasaumat ja luo huolitellun vaikutelman. 

ASENNUS
Alumiiniset, messinkiset ja rst-listat voi lyhentää rautasahalla.

Elasticfix-kiinnitteisten saumalistojen asentaminen on 
helppoa ja nopeaa. Lista sahataan oikean mittaiseksi, jonka 
jälkeen suojapäällys poistetaan ja lista kiinnitetään paikalleen. 
Soveltuu myös parketti- ja laminaattilattioiden saumoihin.
Rei’ättömien listojen asennus ei vaadi porausta lainkaan, 
vaan lista kiinnitetään paikoilleen Duuri-asennusliimalla.

SAUMALISTA TYYLITTELEE LATTIAN 
JA LUO VIIMEISTELLYN VAIKUTELMAN 

SAUMALISTOJEN PROFIILIT
Ruuvi- ja liimakiinnitteiset saumalistat

A3 Rihlattu 
pinta
alumiini, hopea, 
kulta, pronssi, 
kromi, musta

A5 Sileä  pinta
kulta, hopea, pronssi, kromi

A7 Uritettu pinta (liima-
kiinnitys)
hopea, kulta

A5 Sileä pinta (liimakiinnitys)
koivu, pyökki, tammi, pähkinä, 
nordic graphite

A6 Sileä pinta (liimakiinnitys)
koivu, pyökki, tammi, pähkinä

A2 Sileä 
pinta
messinki, 
kulta, hopea, 
pronssi, RST, 
musta

A1 Sileä pinta
hopea, kulta, 
messinki, pronssi, 
alumiini

A3 Sileä 
pinta
nordic 
graphite

A4 Sileä 
pinta
hopea,kulta, 
pronssi, 
musta,
messinki

A4 Sileä 
pinta
RST

TULPPAKIINNITTEISET SAUMALISTAT 
Teräsnaula yhdistettynä nylontulppaan takaa lujan kiin-
nityksen. Tulpan pituus määrittyy lattiamateriaalin 
paksuuden mukaan. Lopputulos ilman näkyviä ruuvin-
kantoja. 

Lue lisää lattialistojen asennuksesta s. 28!
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Tulppa- ja kiskokiinnitteiset saumalistat

Alakiskokiinnitteiset saumalistat

Elasticfix-kiinnitteiset saumalistat

B1 Sileä pinta
hopea, kulta, mes-
sinki, pronssi, RST, 
nordic graphite, 
tammi, pyökki

B2 Rihlattu pinta
kulta, hopea, 
pronssi

SL9 TLA Turkkipin-
tainen
alumiini

SL9 JVA Jyväpintainen
alumiini

B2 Sileä pinta
koivu, pyökki, tammi, 
pähkinä, valkaistu saarni, 
wenge, valkotammi, musta, 
valkoinen, nordic graphite

K1 Sileä pinta
koivu, pyökki, tammi, pähkinä,  wenge, 
valkaistu saarni, nordic graphite

E34 Rihlattu pinta, vinyylilankulle
hopea-anodisoitu, rst-anodisoitu, 
shampanja

E8 Rihlattu pinta
cotton white, vaalennettu saarni, harmaa tammi, 
tammi, hopea-anodisoitu, kulta-anodisoitu, pronssiano-
disoitu, rst-anodisoitu, nordic graphite

E5 Alakiskosauma-
lista, rihlattu
pronssi,  hopea, 
kulta, nordic graphite, 
valkoinen

E5 Alakiskosau-
malista, puuku-
vioitu
koivu, pähkinä,
pyökki, tammi
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Eritasolistat
Eritasolistoilla viimeistellään eri tasoilla olevien ma-
teriaalien saumakohdat ja liikuntasaumat.

Eritasolistat ovat taloudellinen ratkaisu materiaali-
en korkeuserojen tasaamiseen. Niillä voidaan siis-
tisti yhdistää eri paksuiset pintamateriaalit,  ja ne 
tekevät lattiarakenteiden purkamisen ja uudelleen 
rakentamisen tarpeettomaksi. 

ASENNUS
Lattiamateriaalista riippuen eritasolistat voidaan asen-
taa ruuveilla, liimalla, tarrakiinnityksellä (Elasticfix-kiin-
nitteiset saumalistat) tai alakiskokiinnitteillä.
Elasticfix-kiinnitteisten eritasolistojen asentaminen on 
helppoa ja nopeaa. Lista sahataan oikean mittaiseksi, 
jonka jälkeen suojapäällys poistetaan ja lista kiinnitetään 
paikalleen. Soveltuu myös kodin parketti- ja laminaatti-
lattioiden saumoihin. 

ERITASOLISTOJEN PROFIILIT

Ruuvikiinnitteiset eritasolistat

Elasticfix-kiinnitteiset eritasolistat

C1 Uritettu pinta
hopea, kulta, messinki, 
pronssi

C2 Uritettu piinta
hopea, kulta, pronssi

C3 Uritettu piinta
hopea, kulta, pronssi

B3 Rihlattu pinta
kulta, hopea, pronssi

B3 Sileä pinta
RST, koivu, pyökki, tammi, pähkinä, valkaistu 
saarni, wenge, valkotammi, valkoinen, mus-
ta, RST, nordic graphite

ERITASOLISTAT OVAT TÄYDELLINEN RATKAISU 
KORKEUSEROJEN TASOITTAMISEEN JA 

ERILAISTEN LATTIAMATERIAALIEN 
YHDISTÄMISEEN.

C4 Rihlattu pinta
hopea, kulta, kromi, 
pronssi, musta

C4 Sileä pinta
messinki, nordic graphite, 
hopea-anodisoitu, kulta-
anodisoitu, pronssiano-
disoitu

C9 Sileä pinta
kulta, kromi, pronssi, 
nordic graphite

C7 Sileä pinta
kulta, hopea, nordic graphite
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Askelkulmalistat

Askelkulmalistat suojaavat portaan ulkokulmat. Ne piden-
tävät portaiden käyttöikää ja toimivat tehokkaasti myös liu-
kuesteinä lisäten turvallisuutta. 

Lattiamateriaalin reunat peittämällä askelkulmalistat antavat 
portaille huolitellun silauksen. Ne antavat myös portaiden 
reunoille näkyvyyttä paikoissa, joiden valaistus on himmeää 
tai rajoitettua.

Askelkulmalistoja löytyy alumiinisina ja ruostumattomalla 
teräksellä päällystettyinä. Ruostumattomasta teräksestä val-
mistetut askelkulmalistat ovat loistava valinta tiloihin, jotka 
tarvitsevat lujaa kulumiskestävyyttä. 

Asennus
Askelkulmalistat voidaan asentaa ruuveilla, liimalla tai Elastic-
fix-kiinnityksellä lattiamateriaalin mukaan.

Elasticfix-kiinnitteisten askelkulmalistojen asentaminen on 
helppoa ja nopeaa. Lista sahataan oikean mittaiseksi, jonka 
jälkeen suojapäällys poistetaan ja lista kiinnitetään paikalleen. 
Soveltuu myös parketti- ja laminaattilattioiden saumoihin.

Ruuvikiinnitteiset askelkulmalistat

Askelkulmalistojen profiilit

B7 Sileä pinta
RST

D10 - D11 
Turkkipinta
alumiini

D10-D11
Jyväpinta
alumiini

D1 Uritettu pinta
kulta, hopea, pronssi

D4 Uritettu pinta
kulta, hopea, pronssi

D7 Rihlattu pinta
kulta, kromi, pronssi

D8 Rihlattu pinta
kulta, hopea, pronssi

D9 Rihlattu pinta
kulta, hopea, pronssi, 
nordic graphite

C10 Rihlattu 
pinta
messinki

TD3 Uritettu 
pinta
hopea, nordic 
graphite

D5 Rihlattu pinta
alumiini

D5 Rihlattu pinta
messinki

D2 Uritettu pinta
hopea, kulta, pronssi, 
messinki

D3 Uritettu pinta
hopea, kulta, pronssi, 
kromi

B8 Sileä pinta
pyökki, tammi,  
pähkinä

4

4

ASKELKULMALISTAT SUOJAAVAT ASKELMIA JA 
KYNNYKSIÄ KULUMISELTA. NE TUOVAT 
SELKEYTTÄ JA RYHTIÄ SISUSTUKSEEN.

Elasticfix-kiinnitteiset askelkulmalistat
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Jalkalistat

Alumiiniset jalkalistat ovat kestäviä ja kevyitä. Ne istuvat 
erityisen hyvin moderniin sisustustyyliin. Dione-jalkalistat 
ovat pitkäikäisiä eivätkä kaipaa ylläpitoa.

Jalkalistoja on saatavilla neljää eri väriä: RST-anodisoitu, 
hopea-anodisoitu, nordic graphite ja RST

ASENNUS
Alumiiniset jalkalistat sahataan oikean mittaisiksi ja asen-
netaan nopeasti ja helposti  Duuri -asennusliimalla.

Jalkalistojen profiilit

Alumiiniset jalkalistat RST jalkalistat

Jalkalista 40 x 15 mm 
hopea, nordic graphite,
rst-anodisoitu

Jalkalista 40 x 10 mm
                   60 x 10 mm

Jalkalista 60 x 15 mm
hopea, nordic graphite, 
rst-anodisoitu

JALKALISTAT ANTAVAT SISUSTUKSELLE 
HUOLITELLUN JA RYHDIKKÄÄN ILMEEN.
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Kulmasuojalistat
Päivittäinen elämä jättää nopeasti jälkensä taloon kuin ta-
loon. Kulmasuojalistat pitävät seinien ulkonurkat siistinä ja 
suojaavat kolhuilta.

METALLISET KULMASUOJALISTAT
ovat pitkään olleet oleellinen elementti etenkin julkisten ti-
lojen sisustuksessa. Nykyään niitä käytetään myös enemmän 
yksityisasunnoissa antamaan trendikkään silauksen sisustuk-
selle.

Metalliset Dione-kulmasuojalistat valmistetaan alumiinista 
tai ruostumattomasta teräksestä. Ne ovat kestävä ratkaisu ko-
vaan kulutukseen joutuvien kulmien suojaukseen.

MUOVISET KULMASUOJALISTAT
Muoviset Dione-kulmasuojalistat ovat kovasta muovista 
valmistettuja listoja. Muovisia kulmasuojalistoja voi käyttää 
suojaamaan myös kalusteiden kulmia.

Tapettikulmalistat ovat suunniteltu peittämään ja suo-
jaamaan erityisesti tapettien reunoja.

ASENNUS
Elasticfix-kiinnitteisten metallisten kulmasuojalistojen asen-
nus on helppoa ja nopeaa. Lista sahataan oikean mittaiseksi, 
jonka jälkeen suojapäällys poistetaan ja lista kiinnitetään pai-
kalleen.  Muoviset kulmasuojalistojen asennus käy helposti 
Duuri-asennusliimalla.

Kulmasuojalistojen profiilit

Tarrakulmalista 30 x 30 mm
alu RST, nordic graphite, 
hiottu RST

20x20 mm, 260 cm
valkoinen

12x12x0,9mm | valkoinen
15x15x0,9 mm | valkoinen, vaaleanharmaa
20x20x1 mm | valkoinen, vaaleanharmaa
20x20x6 mm | valkoinen
25x25x1 mm | valkoinen, vaaleanharmaa

30x30x6 mm | valkoinen
40x40x1,25 mm | valkoinen, 
vaaleanharmaa

Hopea-anodisoitu, harjattu RST, kiiltohehkutettu RST, nordic graphite, 
valkoinen, musta

Tarrakulmalista 30 x 30 mm
tammi, pyökki, pähkinä, wenge

Metalliset kulmasuojalistat

Muoviset kulmasuojalistat

KULMASUOJALISTA SIISTII SEINIEN ULKONURKAT 
TYYLIKKÄÄSTI JA SUOJAA KOLHUILTA.

Tapettikulmalista

Metalliset kulmalistat
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Laattalistat
Laattalistat suojaavat laattojen ulkoreu-
noja luoden samalla siistin ja huolitellun 
ilmeen. Laattalistojen käyttö tekee laatoituksesta myös 
helpompaa ja nopeampaa.

METALLISET LAATTALISTAT 
Metalliset laattalistat antavat kylpyhuonelaatoitukselle 
elegantin loppusilauksen ja suojaavat samalla laatoitet-
tuja kulmia. Ne antavat laatoituksen ulkonurkkaan siistin 
ilmeen ja poistavat laattojen viistosauhauksen tar-
peen, silloin kun laattojen reunat ovat lasittamattomat.

 
ASENNUS
Laattalista valitaan laatan paksuuden ja värin mukaan. 
Laattalistan H-mitta kertoo laatan maksimikorkeuden.

Nuolenpäämallinen laattalista on suositeltavaa silloin, 
kun laatan ulkoreunat täytyy leikata.

Laattalistat asennetaan laastiin laatoituksen aikana.
1. Laatoita ensin yksi seinä ja asenna sitten laattalista 
kiinnityslaastiin.
2. Laatoita seinä niin, että listan reuna on samalla tasolla 
kuin laattojen reunat.
3. Saumaa laatoitus, ja ulkonurkka on valmis. Laattalis-
talle jäävä ylimääräinen saumauslaasti tulee pestä pois 
välittömästi, koska se on vahvasti syövyttävää!

Lue lisää laattalistojen asennuksesta s. 29!

LUO KYLPYHUONEELLESI NÄYTTÄVYYTTÄ 
LAATTALISTOILLA

SisäkulmapalaUlkokulmapala

MUOVISET LAATTALISTAT
Muoviset Dione-kulmasuojalistat ovat kovasta muovista 
valmistettuja listoja. Listat ovat viimeistelty tyylikkäällä, 
kiillotetulla pinnoitteella, joka sointuu hyvin laattojen 

BOORDILISTA LAATALLE
Boordilistan avulla saat luotua tyylikästä efektiä kylpy-
huoneen laatoitukseen! Materiaalina kiiltävä rst ja hiot-
tu rst. 

Laattalistojen kulmapalat
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Muovisten laattalistojen profiilit

Laattalista H= 6 mm
valkoinen, maalarinvalkoinen,
beige, harmaa, vaaleanharmaa

Laattalista H= 8 mm
valkoinen,maalarinvalkoinen,
beige, harmaa, vaaleanharmaa

Laattalista H= 12 mm
valkoinen, maalarinvalkoinen,
beige, harmaa, vaaleanharmaa

Laattalista H= 10 mm
valkoinen, maalarinvalkoinen,
beige, harmaa, vaaleanharmaa

Metallisten laattalistojen profiilit

Laattalista H= 6 mm
hopea-anodisoitu, hopea, 
valkoinen

Laattalista H= 8 mm
hopea-anodisoitu, 
hopea, valkoinen

Laattalista
H = 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
RST

Laattalista 
H = 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm
musta, hopea-anodisoitu, valkoi-
nen, RST, nordic graphite

Laattalista 
H =6 mm
musta, hopea-anodisoitu, 
valkoinen, nordic graphite 

Laattalista 
H =15 mm
nordic graphite 

Boordilista
H = 8 mm
rst kiiltävä ja hiottu

Laatta-askelkulmalista
H=11
RST

Laatta-askelkulmalista
RST

Laattalista H= 12 mm
musta, kulta, hopea-anodisoitu, 
nordic graphite, hopea, val-
koinen

Laattalista H= 10 mm
musta, kulta, hopea-anodisoitu, 
nordic graphite, hopea, valkoinen

Laattalista H= 8 mm
valkoinen

Laattalista H= 10 mm
valkoinen
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Johtokotelot

Muoviset johtolistat
Johtokotelot siivoavat johdot pois silmistä ja luovat 
hyvän järjestyksen. Johtojalkalistat tarjoavat kätevän 
tavan johtojen piilottamiseen.

Dionen listavalikoimaan kuuluu useita puujäljitelmäväre-
jä, jotka sulautuvat loistavasti suosituimpiin lattiamateri-
aaleihin ja ne voi kokonaisuudessaa häivyttää ympäris-
tön väreihin.

Metalliset johtolistat
Alumiinisten johtokoteloiden tyylikäs metallinen sävy 
palvelee vaativammankin sisustajan tarpeita.

Asennus
Tarrakiinnitteiset johtokotelot on helppo asentaa. Lista 
lyhennetään, tarran suojamuovi poistetaan ja lista paine-
taan paikalleen.

Johtokoteloiden profiilit

Johtojalkalista | valkoinen, koivu, 
pyökki 
50x16 mm

Johtokotelo | valkoinen, tammi
12 x 8 mm, 16 x 16 mm,
25 x 16 mm, 25 x 25 mm
40 x 16 mm, 45 x 16 mm
40 x 30 mm, 60 x 40 mm

Johtokotelo alumiini | RST-
anodisoitu, Hopea-anodisoitu, 
valkoinen anodisoitu, 
23 x 14 mm

JOHTOLISTAT PIILOTTAVAT JA JÄRJESTÄVÄT 
TYYLIKKÄÄSTI JOHDOT POIS 

KATSEILTA JA PÖLYLTÄ
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Hobbylistat
Luo persoonallisia ratkaisuja Dione Hobby -listoilla.  
Hobby -listat ja -koukut mahdollistavat persoonallis-
ten ja käytännöllisten ratkaisujen suunnittelemisen ja 
toteuttamisen.  

Dione Hobby -listat, kulmalistat, 
lattialistat, H-, U- ja T-listat, putket ja 
palkit
soveltuvat moneen eri käyttötarkoitukseen, kuten ak-
vaarioihin, säilytys- ja kuljetuslaatikoihin, liukuovikaap-
peihin, valokuva- ja peilikehyksiin, säleikköihin ja mo-
neen muuhun! 

Hobby-koukut pitävät tavarat järjestyksessä 
niin kotona kuin varastossakin. Valikoimassa on seinä-, 
katto- ja polkupyöräkoukkuja.

ASENNUS
Hobby-listat voi sahata oikeaan mittaansa ja porata 
kiinni ruuveilla. Ne on myös helppo asentaa liimalla.

Hobby-listojen profiilit

Kulmalista 
15x10x2 mm 
15x15x1 mm
20x20x1 mm
25x25x1,5mm
100 cm, 200 cm, 300 cm

8,5x1,75mm
15x1 mm
18x1mm
25x1,5mm
100 cm, 200 cm

10x10x2 mm
14x16x2 mm
15x20x1,4 mm
20x20x2 mm
25x20x3 mm
100 cm, 200 cm

30x30x2 mm
100 cm, 200 cm

9,1x12x1,3 mm
13,5x22x1,5 mm
100 cm, 200 cm

30x15x1,5 mm
100 cm, 200 cm

20x2 mm
30x2 mm
40x2 mm
100 cm, 200 cm

 
30x20x2mm
30x30x2mm
40x40x2mm

Putki

Palkki Palkki Lattalista 

H-lista T-lista
20x20x1,5 mm
25x25x1,3 mm
100 cm, 200 cm

U-lista

8

HOBBY-LISTAT PERSOONALLISIIN RATKAISUIHIN, 
MONEEN ERI KÄYTTÖTARKOITUKSEEN

Hopea-anodisoitu, valkoinen

Peililista 4 mm peilille
30x8 mm 
100 cm, 200 cm, 270 cm
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Puulistat

Puulistat soveltuvat erityisen hyvin lattian ilmeen vii-
meistelyyn ja huolitteluun sekä erilaisten lattiamate-
riaalien yhdistämiseen. Tamminen tuotesarja sisältää 
saumalistoja, eritasolistoja, kynnyksiä, T-profiileja ja 
laattalistoja.

Aitopuiset lattialistat tuovat kotiin luonnollista lämpöä 
ja tyyliä. 

Saumalistojen profiilit

Eritasolistojen profiilitEritasolistojen profiilit

Päätelistojen profiilit

Saumalistat

Päätelistat

PUULISTAT LUOVAT VÄLITÖNTÄ LÄMPÖÄ JA 
ELEGANSSIA JOKAISEN KODIN SISUSTUKSEEN

Saumalista, tammi
10 x 38 mm, 100 cm ja 200 cm

Eritasolista, tammi
10 x 42 mm, 100 cm ja 200 cm

Päätelista, tammi
10 x 24 mm, 100 cm ja 200 cm

Saumalista, tammi
15 x 38 mm, 100 cm ja 200 cm

Saumalista, tammi
15 x 42 mm, 100 cm ja 200 cm

Päätelista, tammi
15 x 24mm, 100 cm ja 200 cm
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Kynnyslistat

Tammiset T-listat

Puiset laattalistat

Kynnyslistojen profiilit

T-istojen profiilit

Puisten laattalistojen profiilit

Kynnyslista, tammi
75 x 9 mm, 100 cm ja 200 cm

Kynnyslista, tammi
120 x 9 mm, 100 cm ja 200 cm

T-lista,  tammi
21 x 60 mm, 200 cm

Valkolakattu tammi, käsittelemätön 
tammi, lakattu pähkinä, lakattu tammi

Laattalista 16 x 55 mm, 240 cm
Aitopuu tammi, valkoinen mdf

Kynnys, tammi
100 x  9 mm, 100 cm ja 200 cm

Laattalista 16 x 105 mm, 240 cm
Aitopuu tammi, valkoinen mdf
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Asennusohjeet lattialistoille
LIIMAKIINNITYS
Levitä Dione-asennusliima puhtaalle, ei-huokoi-
selle pinnalle ja paina lista paikoilleen. 
Huom! Listan poistaminen muutamaksi sekun-
niksi ja sen jälkeen uudelleen kiinnittäminen 
varmistaa erittäin tukevan kiinnityksen.

RUUVIKIINNITYS
Ruuvit ovat perinteikkäin asennusmenetelmä. Ruuveilla kiinnitettävät Dione-listat 
myydään ruuveineen saumattoman istuvuuden varmistamiseksi. 

ELASTICFIX-KIINNITYS
Elasticfix-kiinnitteisten saumalistojen asentami-
nen on nopeaa ja helppoa: leikkaat vain listan 
oikean mittaiseksi, poistat suojapäällyksen ja 
kiinnität listan paikalleen.

NAULATULPPAMENETELMÄ
Tulppakiinnitystä varten liikuntasaumaan porataan suoralle akselille 5 mm:n reiät. Metalliset tulpat 
painetaan tämän jälkeen listan keskiuraan. 

ALAKISKOKIINNITYS
Alakiskokiinnityksiä asennettaessa erillinen kisko asennetaan ensin lattiaan ruuveilla tai liimalla 
samanaikaisesti lattiamateriaalin kanssa. Ylempi kappale kiinnitetään lattian asennuksen jälkeen.
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Asennusohjeet laattalistoille
Laattalistat suojaavat laattojen ulkoreunoja ja piilottavat rappaussauman luoden 
samalla siistin ja huolitellun ilmeen.  Laattalistojen käyttö tekee laatoituksesta myös 
helpompaa ja nopeampaa. 

1.  Laatoita ensin yksi seinä ja asenna sitten laattalista kiinnityslaastiin.

2.  Laatoita seinä niin, että listan reuna on samalla tasolla kuin laattojen reunat.

3.  Saumaa laatoitus, ja ulkonurkka on valmis. 
     Laattalistalle jäävä ylimääräinen saumauslaasti tulee pestä pois välittömästi,           
     koska se on vahvasti syövyttävää.
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Nuistiinpanoja
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Inspiroidu!
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