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1. Kivikorit ja matot toimitetaan työmaalle 
osittain koottuna ja levyksi taitettuina. 
Toimitukseen sisältyy tarvittava sidelanka 
ja lukkotapit pysyvien kiinnitysten 
tekemiseksi. Deluxe malleissa 
toimitetaan em. lisäksi määrämittaiset 
sidontakierteet ja sidetangot, joiden 
avulla kansi, pohja ja vastakkaiset sivut 
kiinnitetään paikoilleen. Nämä 
nopeuttavat ja helpottavat asennusta 
sekä takaavat laadullisesti paremman 
lopputuloksen. 

 
2. Vedä korit auki oikeaan muotoonsa  
 
3. Kiinnitä pohja korin pystyseiniin mukana 

toimitetulla sidelangalla, kietomalla lanka 
verkon jokaisen silmän läpi, tai 
vaihtoehtoisesti käyttämällä 
sidontakierrettä. Sidontakierteen 
leikkauspää tulee kääntää korin sisään 
90 astetta, mikä estää sidontakierteen 
liikkumisen asennuksen jälkeen. Pohjan 
kiinnittämisen jälkeen käännä kori oikein 
päin.  

 
4. Aseta useampia koreja paikoilleen 

vierekkäin ja kiinnitä ne toisiinsa 
painamalla korien kulmakierteet yhteen ja 
asentamalla kulmiin lukkotapit. 
Lukkotapin koukku käännetään korin 
sisäpuolelle. Sama kiinnitys toistetaan 
sekä etu- että takakulmaan.  

 
Varmista, että kannen tehdasasennettu 
sidontakierre on ulkopinnan puolella.  

 
Mikäli koreja asennetaan päällekkäin, 
tulee kivikorikerrokset sitoa toisiinsa 
sidelangalla jokaiselta vaakasaumasta 
korin edessä ja takana. Päällimmäisen 
korin alareunan sauma kiinnitetään 
yhdensuuntaisesti koko matkaltaan 
alimmaisen korin hitsatun verkon 
teräslankaan.  
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5. Täytä korit 1/3 korkeuteen kivillä 
(halkaisija 100-200 mm, kun verkon koko 
75mm x 75mm) joko käsin latomalla tai 
koneellisesti. Alle 1000 mm korkeat korit 
½ korkeuteen. Varmista, että kivet 
asettuvat mahdollisimman tiiviisti ja että 
tyhjätilaa jää mahdollisimman vähän. 
Julkisivun puolelle tulevat kivet 
suositellaan asennettavaksi käsin 
paremman lopputuloksen 
saavuttamiseksi.  

 
Vedä 1/3 korkeudelle sidelanka (jos korin 
korkeus 1000 mm) etu- ja sivuseinien 
väliin niin, että silmukka kulkee 
molemmissa seinissä risteyskohdan yli. 
Kiristä tämä sisäpuolinen sidelanka 
mahdollisimman kireälle esim. keskeltä 
kiertämällä puutapin avulla. 
 
Sivu- ja pystysuunnassa näitä 
sidelankoja asennetaan n. 300 mm välein 
(2 kpl / 1 metri). Nämä korin sisään 
tulevat siteet estävät korin pullistumisen. 

 
6. Vaihtoehtoisesti kohdassa 5. esitetty 

sidelanka voidaan deluxe koreissa 
korvata mukana tulevilla määrämittaisilla 
sidetangoilla. Sidetanko tulee asentaa 
poikittain verkon hitsatun risteyskohdan 
ylitse estämään kiinnityksen liikkuminen. 
Sidetanko lukitaan paikoilleen kiertämällä 
langan loppupää vaakasidoksen 
ympärille.   

 
7. Täytä kori 2/3 korkeuteen (≥ 1000 mm 

korkeat korit) ja toista kohdassa 5. 
mainitut toimenpiteet. Matalammissa 
koreissa vaakaside asennetaan vain ½ 
korkeuteen.  

 
Täytä kori niin täyteen, siten että kannen 
ollessa kiinni se lepää kivien varassa. 
Sido kansi kiinni kaikkiin sivuihin ja 
väliseiniin kohdan 3 mukaisesti. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 


