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Před montáží zkontrolujeme obsah balení, zda-li souhlasí uvedený počet jednotlivých dílců a nejsou-li dílce poškozené. Za poškození vzniklé při vlastní dopravě a
montáži výrobce nezodpovídá. Na obalu je umístěn identifikační štítek zárubně. Zárubeň
je předmontována. Montáž doporučujeme přenechat zkušeným odborníkům.

Obsah balení a popis výrobku:
1. Nadpraží
2. Protiplechová stojka
3. Závěsová stojka
4. Záklopová obložka - závěsová
5. Záklopová obložka - protiplechová
6. Záklopová obložka - horní
7. Gumové těsnění
8. Sáček s kováním obsahující:
- excentry
- kovové válečkové závěsy
- rohové spojky
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PODMÍNKY PRO MONTÁŽ
Vnitřní dveře a zárubně nesmí být osazovány do nevyzrálých vlhkých prostor.
Prostředí instalace musí splňovat podmínky relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí
40% - 55% (rozdíl max.10% mezi oddělenými interiéry) a teploty 10 – 30°C (rozdíl max.
10°C mezi oddělenými interiéry). Vlhkost stavebního zdiva max. 10%. Při nedodržení
výšeuvedených podmínek hrozí deformace a poškození výrobku. V takových případech
není možné uplatnit reklamaci.

MONTÁŽNÍ POSTUP
Dílce číslo 1, 2, 3, položíme na již připravený rovný podklad a sestavíme k sobě
podle Obr. A.
Do předvrtaných obložek v nadpraží a stojkách, vložíme spojovací excentry a
šroubovákem přitáhneme. Do středových dílů nacvakneme rohové spojky (Obr.A). Přitom
dbáme na přesnost rohového spojení. Seskládanou zárubeň postavíme do stavebního
otvoru, který musí mít o 100 mm na šířku a 50 mm na výšku větší rozměr, než je
průchozí rozměr zárubně. Zárubeň v otvoru vycentrujeme, proti vypadnutí zajistíme
stolařskými svěrkami a klíny a nakonec vyvážíme.
Do předvrtaných otvorů v závěsové stojce vložíme 3 kusy kovových
válečkových závěsů, odsadíme 4 mm od obložky a utáhneme šestihranným klíčem č.4
(Obr.B). Zárubeň rozepřeme rozpěrami a to pod nadpražím, uprostřed a v dolní části na
podlaze. Doporučujeme použít profesionální montážní sady. Montážní nízkoexpanzní pěna
se nanáší v šesti bodech po vnějším obvodu zárubně a to v místě rozpěr, v délce cca 250
mm (platí pouze při použití dveřního křídla o hmotnosti do 25kg). Po vytvrzení pěny
odřízneme nožem její přesahy, odstraníme montážní přípravky, vložíme do drážky těsnění
(nůžkami zastříhneme na požadovanou délku), nasadíme dveřní křídlo a odzkoušíme jeho
funkčnost. V případě potřeby seřídíme dveřní závěsy. Pomocí excentrů sestavíme záklopové obložky, stejně jako v případě A. Do drážky na záklopové straně zárubně naneseme
menší množství lepidla na dřevo a obložky vsuneme do drážky v zárubni. Přitom dbáme
na dorovnání úhlových spojů obložek. Nerovnosti omítek pod obložkou můžeme zapravit
akrylovým tmelem. Spáru mezi zárubní a podlahou je doporučeno zatřít silikonem.
Zabráníme tím vnikání vody pod zárubeň např. při mytí podlahy.
Obr. A

Obr. B
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Pro běžnou údržbu dveří a zárubní je možné použít suchý, popř. mírně vodou navlhčený
hadřík a výrobky pak vytřít do sucha. Nepoužívat agresivní čistící prostředky jako organická rozpouštědla, alkalické prostředky, čistící písky, atd. Aplikace mokrých procesů při
údržbě dveří a zárubní je nepřípustná.
V případě jakýchkoliv nejasností volejte +420 518 344 599. Rádi poradíme.

