
Oven peitelistojen asentaminen

Oviaukossa on monia elementtejä ja saumakohtia, jotka on hyvä piilottaa peitelistojen avulla. Valitse

ovilistan leveys niin, että kaikki saumat jäävät listojen taakse piiloon. Listan leveyden valinnassa kannattaa

huomioida myös valokatkaisijoiden sijainti suhteessa karmiin: mahtuuko valitsemasi lista suoraan

katkaisijan ja karmin väliin? Valikoimamme listat ovat puuta, joten listan koloaminen katkaisijaa varten on

helppo työstää, mutta valitsemalla kapeamman mallin hienosäätöä ei välttämättä tarvita. Puiset listat on

hyvä valinta ovenpieliin, koska ne kestävät hyvin elämisestä tulevia jälkiä, eikä pinta ole herkkä

rikkoutumaan. Puulistat on myös helppo korjata ja maalata uudelleen. 

Ovilistojen tyylivalintaan vaikuttaa tilan muut listat

Listoistamme löytyy useampi listatyyppi ja leveys valittavaksi eri käyttötarkoituksiin, jolloin listoituksesta

tulee yhteneväinen. Huoneen listoituksen voi rakentaa myös eri malleista oman tyylin mukaan.
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Listamalleihin voi tutustua täällä.

Oven peitelistat on valittu sopimaan huoneen listoitukseen.

Listojen määrä tulee kertoa kahdella, jos seinän toisellekin puolelle laitetaan samanlaiset peitelistat.

Listojen ostossa kannattaa tarvittavan materiaalin määrään lisätä aina sahausvaraa ja päiden siistimistä

varten n. 10 %. 

Listojen asennus

Merkitse ensimmäiseksi vaaka- ja pystylistojen paikat noin sentin etäisyydelle karmien reunoista, jotta

listoituksesta tulee siisti. Aseta pystylista oikeaan korkeuteen lattialle tai jalkalistan päälle valitun

listoituksen mukaan. Merkitse listojen risteys pystylistaan. Vaakalistaan voi tehdä myös merkinnät listojen

risteyskohtiin. Jos ovenkarmit on asennettu suoraan, tulee jiirikulman olla 45 astetta. Tarkistusmittaa

varmuuden vuoksi myös toinen pystylista ennen sahausta. Jos listoitusta tehdään vinoon karmiin, tulee se

huomioida jiirikulmia piirrettäessä.
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Joskus leveämmille listoille ei ole riittävästi tilaa. Slloin joudutaan miettimään eri levyisten listojen käyttöä.

Sahaa listat poikki tehtyjen merkkien kohdalta. Paras saha tähän on katkaisu- tai jiirisirkkeli tai -saha.

Kiinnitys kannattaa aloittaa kevyesti ylälistasta. Listaa saattaa joutua hiukan siirtämään pystylistojen

asennuksen yhteydessä. Kun listat istuvat kauniisti, ne voi lyödä viimeistelynauloilla kiinni.

Vanhaan karmiin kiinnittäessä ovilistan asennus saattaa tarvita täytelistan (smyygilistan). Täytelista

asennetaan niin lähelle seinää, karmin reunaa ja saranaa kuin mahdollista. 

Naulojen kannat voi upottaa tuurnan avulla ja naulan jälkien viimeistelyyn voi käyttää esimerkiksi valkoista

korjauskynää. 
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