
Tikli-pyöräkatoksen	  asennusohje	  	  

OSALUETTELO	  

1. Säleikkö 1 700x1125 .......................................................................................................... 3 kpl
2. Säleikkö 2 1500x1125 ........................................................................................................ 3 kpl
3. Säleikkö 3 1500x1100 ........................................................................................................ 1 kpl
4. Pystytolppa PT1-7 ................................................................................................................ 7 kpl
5. Kuusionkoloruuvi (M6x16) ................................................................................................ 42 kpl
6. Asennuskulma ..................................................................................................................... 14 kpl
7. Pultti ja mutteri (M10x20) ............................................................................................. 14 kpl
8. Kattovasa .............................................................................................................................. 2 kpl
9. Teräsruode ......................................................................................................................... 13 kpl

10. Poraruuvi 4,8x16 ............................................................................................................... 52 kpl
11. Ovielementti 1500 mm ...................................................................................................... 1 kpl

12. Otsalista ..............…..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..….. 1 � � pl

13. Teräskate…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………….... 1	  kpl
14. Levyruuvi 4,2 x 19 RST ..............................................................................................................  60 kpl 
15. Päätyräystäslista ........................................................................................................................  2 kpl
16. Yläräystäslista ............................................................................................................................. 1 kpl
17. Kateruuvi 4,8x23 ........................................................................................................................ 20 kpl 

Tikli�� Piha:� Pyöräkatos
Tikli-pyöräkatos on näppärä ratkaisu kotipihan varastointitarpeisiin: katokseen sopivat niin pyörät, 
pihalelut, kuin roska-astiatkin. Katoksessa on tilaa yhdelle 660 litran jäteastialle tai vaihtoehtoisesti 
kahdelle 240 l tai 360 l jäteastioille. 

Elementtirakenteen ansiosta katoksen voi pystyttää paikan päällä.  

Alumiininen Tikli-pyöräkatos on kestävä ja lähes huoltovapaa, pelkkä pesu riittää. Mikäli 

maalipinta vahingoittuu, suositellaan se paikkamaalaamaan. 

Tikli-pyöräkatos soveltuu käytettäväksi mm. pyöräkatoksena, pihakatoksena ja taloyhtiöiden tai 
julkisten tilojen roskakatoksena. 

Näitä	  tarvitset:

- 2 kpl 17 mm kiintoavainta
- 4 mm kuusiokoloavain
- porakone
- ruuvauskärki kateruuville 8 mm
- ruuvauskärki PH2



A
Kiinnitä asennuskulmat pulteilla (M10x20) pystytolppien alapäähän niille 
varattuihin reikiin.
 
B��
Kiinnitä� säleikköä 2 � pystytolppien 1 ja 2 väliin kuusikoloruuveilla 
(M6x16)� tolpissa oleviin kierteisiin. Kiinnitä säleikkö 3 tämän yläpuolelle.  

Kiinnitä säleikkö 1 pystytolppaan 2 kuusiokoloruuveilla (M6x16) tolpissa 
oleviin kierteisiin.

Tee lopullinen kuusiokoloruuvien (osa 4) kiristys aina vasta 
viimeistelyvaiheessa.

C
Kasaa katos seinämä kerrallaan kuvien mukaisessa järjestyksessä.
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5
Asenna kattovasat pystytolppien yläpäissä oleviin loveuksiin.

YƛƛƴƴƛǘŅ ƪŀǘǘƻǾŀǎŀǘ όƻǎŀ 7ύ ǇǳƭǘŜƛƭƭŀ όa10x110ύ ǇȅǎǘȅǘƻƭǇǇƛƛƴ.

Huomaa, että kattovaojen rei'ityksert poikkeavat keskenään toisistaan!

E
Kiinnitä otsalista kattovasojen alapäähän. Varmista, että lista on asennettu 
suoraan.

F
Kiinnitä teräsruoteet (13 kpl) kattovasoihin poraruuveilla (4,8x16)

siten, että alimainen ja ylimmäinen ovat avain kattovasojen päissä, ruoteen 
suoraosa alaspäin.

G
Aloita katteen asentaminen oikealta. Kiinnitä kate levyruuvilla 4,2x17.

Lisäohjeita katteen asentamiseen löydät Ruukin asennusohjeesta,         
http://www.ruukki.com/fin/katot/tuki-ja-ohjeet/esitteet-ja-asennusohjeet

H
Kiinnitä päätyräsytäslistat kateruuveilla 4,8x23. 

I
Kiinnitä yläräsytäslistat kateruuveilla 4,8x23.

J
Nosta ovielementti paikoilleen.

H
Säädä katos suoraan sekä tarkasta oven toiminta.

Kiinnitä katos alustaan ankkuriruuveilla. Ankkuriruuvit eivät sisälly 
toimitukseen.
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