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1. Aseta leikkimökin 48x48x1750mm pohjapuut paikalleen, käytä tarvittaessa vatupassia.

2. Naulaa 15x95x1395mm pohjalaudat ja 16x95x1395mm terassilaudat kuudella 2,1x50 
nauloilla paikalleen, halkaise viimeinen lauta siten että pohjasta tulee 1295mm pitkä.

www.tammisto.fi



3. Asenna seinäelementit paikalleen 

3. Asenna  seinä-elementit paikalleen 4,2x50 ruuveilla. Kolmella ruuvilla nurkasta toisiinsa 
kiinni, sekä kolmella pohjaan.

4. Asenna harjapuu paikalleen kahdella 4,2x50 ruuvilla molempien päätyseinien päältä
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5. Asenna terassin tolpat, molemmista päistä kahdella 4,2x50 ruuvilla

6. Naulaa kattopaneeli paikalleen 2,1x50 nauloilla, neljällä per lauta.
halkaise viimeinen kattopaneeli tarvittaessa.
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7. Asenna räystäslaudat paikalleen 2,1x50 nauloilla,pidemmät kuudella ja lyhyemmät 
neljällä. Liitä räystäslaudat toisiinsa kulmista kahdella naulalla.

8. Asenna nurkkalaudat paikalleen kuudella 2,1x50 naulalla per lauta
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9. Asenna oven reunalaudat paikalleen kuudella 2,1x50 naulalla per lauta,

10. Asenna ikkunapleksi ikkunan reunalautojen ja seinän väliin, laudassa olevaan uraan.
Naulaa pystylaudat kuudella 2,1x50 ja vaakalaudat neljällä 1,8x30 naulalla.
Asenna ikkunaristikko paikalleen neljällä 1,8x30 naulalla

www.tammisto.fi



11.  Asenna ovi paikalleen , kiinnitä saranat oveen 4,5x16 ruuveilla ja karmiin 4,5x30 ruuveilla.

12. Asenna aitaelementit paikalleen neljällä 4,2x50 ruuvilla

13. Asenna oven kahva paikalleen kahdella 4,2x40 ruuvilla
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Osaluettelo:

Pohjan runkopuu 48x48x1710 mm 3 kpl

Pohjan ponttilauta     15x95x1395 mm 16 kpl

Terassilauta 15x95x1395 mm 4 kpl

Sivuseinä 1295x1200 mm 1 kpl

Sivuseinä ikkunalla 1295x1200 mm 1 kpl

Takaseinä 1395x1600 mm 1 kpl

Oviseinä 1395x1600 mm 1 kpl

Ovi 520x1270 mm 1 kpl

Katon keskipuu 45x70x1950 mm 1 kpl

Terassin pystytolppa 45x45x1200 mm 2 kpl

Katon ponttilauta 15x95x1000 mm 46 kpl

Räystäslauta 15x58x1000 mm 4 kpl

Räystäslauta 15x58x1950 mm 2 kpl

Nurkkalauta 15x58x1260 mm 8 kpl

Oven reunalauta 15x58x1280 mm 2 kpl

Oven reunalauta 15x58x700 mm 1 kpl

Ikkunan reunalauta 15x58x530 mm 1 kpl

Ikkunan reunalauta 15x58x410 mm 2 kpl

Ikkunan reunalauta 15x58x375 mm 1 kpl

Ikkunaristikko 1 kpl

Ikkuna pleksi 1 kpl

Terassin aita 2 kpl

Oven kahva 1 kpl

Kiinnitystarvikepussi 1 kpl
sisältö: naula 2,1 x 50 mm 520 kpl

naula 1,8 x 30 mm 12 kpl

ruuvi 4,2 x 50 mm 36 kpl

ruuvi 4,2 x 40 mm 2 kpl

ruuvi 4,5 x 30 mm 6 kpl

ruuvi 4,5 x 16 mm 6 kpl

t-sarana 2 kpl
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