Montáž obložkové zárubně dělené, pro stavební
pouzdro a posuvné dveře
1) Před zahájením montáže zkontrolujeme kompletnost
dodávky dle seznamu montážních dílů a materiálů,
který je uveden na konci montážního návodu.

Detail A

2) Připravíme si rovnou montážní plochu.
3) Na montážní plochu položíme pravou svislou
záklopovou obložku s ostěním. Přiložíme vrchní
obložku
s ostěním a provedeme její nastavení dle
detailu A, zalícujeme a pevně spojíme pomocí 1 ks
excentru a spojovací lamely. Potom stejným způsobem
k vrchní obložce s ostěním přiložíme, seřídíme a
připevníme levou svislou záklopovou obložku
s ostěním. Pro snadnou manipulaci se souborem
provedeme spojení středových dílců pomocí vrutů
4) Takto připravenou část zárubně vsadíme do stavebního
pouzdra. Pro fixaci zárubně se stavebním pouzdrem
naneseme na středovou desku PUR lepidlo nebo
montážní pěnu. Dle náčrtu rozmístíme montážní
rozpěry. Ty musí být uzpůsobeny tak, aby nepoškodily
povrchovou úpravu zárubní. Doporučuje se použít
profesionální montážní sady.
5) Provedeme montáž dveřního křídla. Do kolejnice
nasuneme pojezdy a dorazové díly (pojezdy jsou
umístěny blíže ke středu kolejnice ). Kolíky pro
spojení s dorazovými díly musí směřovat ke stranám
kolejnice. Dorazové díly zatím necháme u krajů
kolejnice .

styk obložek seřizovat
především v tomto místě

Záklopová obložka

Středový díl

6) Na dveře namontujeme kovové úchyty vruty 4,5 x 25
mm. Střed úchytu umístíme v ose dveří 100 mm od
kraje. U rámových dveří a dveří šířky 60cm umístíme
úchyty na úplný kraj dveří.
7) Do pojezdu zašroubujeme šroub s aretační matkou pro
zavěšení
dveřního
křídla.
Aretační
šroub
nedotahujeme, aby bylo možné zavěsit dveřní křídlo.
8) Zavěsíme dveřní křídlo za kovové úchyty do pojezdů a
zkontrolujeme mezeru mezi dveřmi a podlahou
( doporučujeme 7 – 10 mm ). Seřízení mezery
provedeme povolením nebo utažením šroubů a pak
dotáhneme aretační matku.
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Umístění rozpěr

9) Přesným umístěním dorazových dílů v kolejnici
vymezíme rozsah pohybu dveřního křídla tak, aby
vzniklo vhodné místo pro montáž vodícího trnu na
podlaze. Vodící trn musí být zakrytý i v krajních
polohách dveřního křídla a musí zapadat do spodní
drážky na dveřích.
10) Obdobným způsobem jako jsme smontovali přední
část obkladového rámu (podle bodu 3 tohoto návodu)
smontujeme ze dvou krycích dlouhých a 1 horní
obložky zadní rám a po kontrole „na sucho“ jeho
polohy vůči stěně a možnosti přesného osazení
naneseme do drážek středových částí zárubní potřebné
množství montážního lepidla a přilepíme tak zadní
obkladový rám se středovým ostěním.

ROZPĚRY

Dveře

11) Doporučujeme zárubeň při osazení podložit cca 2 mm
a vytvořit tak dilatační spáru mezi zárubní a podlahou.
Případně ji vyplňte silikonovým tmelem. Tímto se
omezí vnikání vlhkosti do zárubně při vytírání podlah.
Výrobek je určen pro použití v interiérech staveb. Nesmí
být skladován nebo používán v prostředí, kde vlhkost
podlah, stěn nebo ostatních stavebních konstrukcí je vyšší
než 15 %. Není určen do prostředí, kde relativní vlhkost
vzduchu je vyšší než 55 %.

PUR pěna

Stěna

UPOZORNĚNÍ :
Výrobce doporučuje, aby montáž zárubní prováděl odborník dokonale seznámený s technologií
montáže obložkových zárubní, protože se jedná o záležitost poměrně náročnou na přesnost a
případné omyly v montážním postupu vedou zpravidla k neodstranitelným chybám (záměna dílů,
záměna stran - L/P, špatné rovinné osazení).

Seznam montážních dílů a materiálu
1. Boční díl záklopový pravý
šířka dle objednávky-viz označení na obalu
1 ks
2. Boční díl záklopový levý
šířka dle objednávky – viz označení na obalu
1 ks
3. Vrchní obložka spojená se středovou částí zárubně (délka dle jmenovité šířky
zárubně, šířka středu dle objednávky -viz označení na obalu)
1 ks
4. Vrchní obložka „slepá"(délka dle jmenovité šířky zárubně,
-viz označení na obalu)
1 ks
5. Spojovací kování – „excentrická spojka
4 ks
6. Spojovací lamela
8 ks
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