INSTRUKCJA MONTA˚U DRZWI Z OÂCIE˚NICAMI
Powy˝szy produkt przeznaczony jest do stosowania jako drzwi zewn´trzne do budynków oraz drzwi
wewn´trzne wejÊciowe w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

ZALECENIA TECHNICZNE
1. Monta˝ drzwi powinien byç przeprowadzony wy∏àcznie przez osoby wykwalifikowane.
2. W celu spe∏nienia wszystkich wymagaƒ aprobaty technicznej AT-06-0584/2003 Wydanie II drzwi
montowane jako wejÊciowe zewn´trzne powinny byç wyposa˝one w próg z uszczelkà, a kierunek
ich otwierania winien byç na zewnàtrz budynku.
3. Drzwi w kolorach ciemnych pod wp∏ywem promieni s∏onecznych nagrzewajà si´. Ró˝nica temperatur pomi´dzy zewn´trznà a wewn´trznà ok∏adzinà drzwi mo˝e dochodziç do kilkudziesi´ciu stopni Celsjusza, co mo˝e powodowaç czasowe paczenie si´ skrzyd∏a. Dlatego drzwi w kolorach
ciemnych nie wolno montowaç w miejscach d∏ugotrwa∏ego, bezpoÊredniego operowania s∏oƒca.
Na nas∏onecznionych stronach budynku nale˝y montowaç drzwi pod zadaszeniem zabezpieczajàcym je przed bezpoÊrednim nagrzewaniem przez promienie s∏oneczne lub montowaç drzwi w kolorach jasnych. Zaleca si´ monta˝ drzwi w kolorze bia∏ym.
4. Wymiary otworów monta˝owych w zale˝noÊci od typu drzwi i sposobu monta˝u.
UWAGA ! WysokoÊci otworów podane sà do poziomu pod∏ogi. (Stojaki oÊcie˝nic
metalowych si´gajà 2 cm poni˝ej za∏o˝onego poziomu pod∏ogi).

SzerokoÊç skrzyd∏a
oraz sposób monta˝u

OÊcie˝nica
stalowa połówkowa

OÊcie˝nica
stalowa pełna

OÊcie˝nica
drewniane

5. Ustawiç wst´pnie oÊcie˝nic´ w wybranym miejscu Êwiat∏a przygotowanego w Êcianie otworu
i unieruchomiç.

So=900, Ho=2040

So=900, Ho-2070

So=900, Ho=2080

80 w Êwietle oÊcie˝a

So=920, Ho=2080

So=920, Ho-2080

So=900, Ho=2080

90 na Êcian´

So=1000, Ho=2040

So=1000, Ho-2070

So=1000, Ho=2080

UWAGA! W oÊcie˝nicach metalowych dolna poprzeczka nie jest elementem konstrukcyjnym i nie gwarantuje zachowania właÊciwego rozmiaru poprzecznego. Podczas
monta˝u w razie potrzeby poprzeczk´ nale˝y przeciàç lub usunàç.
7. Sprawdziç i ewentualnie doregulowaç klinami pion ramienia oÊcie˝nicy uzbrojonego w zawiasy, po sprawdzeniu jego prawid∏owoÊci w zale˝noÊci od rodzaju oÊcie˝nicy i wybranego
sposobu monta˝u zakotwiç ostatecznie rami´ w murze.
8. Sprawdziç jak zamyka i otwiera si´ skrzyd∏o w oÊcie˝nicy - w zale˝noÊci od sytuacji dokonaç
stosownych regulacji skrzyd∏a wzgl´dem oÊcie˝nicy lub, je˝eli jest taka potrzeba nie zakotwionego ramienia oÊcie˝nicy wzgl´dem skrzyd∏a i otworu w murze.
9. Rami´ oÊcie˝nicy ryglujàce zamki nale˝y ustawiaç nie pod poziomic´, ale dopasowujàc je do
skrzyd∏a. Jeszcze raz sprawdziç jak zamyka i otwiera si´ skrzyd∏o w oÊcie˝nicy.
10. Dokonaç korekt, jeÊli jest taka potrzeba. JeÊli nie, to ostatecznie zakotwiç rami´ oÊcie˝nicy w murze.

So=1020, Ho=2080

So=1020, Ho-2080

80+40 na Êcian´

So=1320, Ho=2040

So=1320, Ho-2070

80+40 w Êwietle oÊcie˝a

So=1340, Ho=2080

So=1340, Ho-2080

90+40 na Êcian´

So=1420, Ho=2040

So=1420, Ho-2070

90+40 w Êwietle oÊcie˝a

So=1440, Ho=2080

So=1440, Ho-2080

So=1000, Ho=2080

INSTRUKCJA MONTA˚U
1. Rozpakowaç drzwi nie niszczàc opakowania.
2. Sprawdziç czy dostarczone drzwi sà zgodne z zamówieniem oraz czy nie posiadajà widocznych
wad konstrukcyjnych lub materia∏owych. Je˝eli produkt takie wady posiada nale˝y ponownie zapakowaç go w opakowanie fabryczne i rozpoczàç procedur´ reklamacyjnà.
(WA˚NE ! - Przeczytaj Kart´ Gwarancyjnà)
3. Sprawdziç wymiary otworu w Êcianie z zalecanymi przez producenta.
4. OczyÊciç i wyrównaç kraw´dzie i powierzchnie przygotowanego w Êcianie otworu.

Skrzyd∏o
(po otwarciu)

3

OÊcie˝nica

2
1

Wykr´canie wkr´tów 2 stosuje si´ w celu
przemieszczenia skrzyd∏a drzwi w kierunku
zawiasu.

1

2

Wkr´canie wkr´tów 2 stosuje si´ w celu
przemieszczenia skrzyd∏a drzwi w kierunku
zamka.

1
4

11. Wype∏niç szczeliny pomi´dzy oÊcie˝nicà a murem za pomocà niskopr´˝nej poliuretanowej pianki
monta˝owej.

q REGULACJA POZIOMA SKRZYD¸A - poluzowaç we wszystkich zawiasach wkr´ty 1,

12. Po zastygni´ciu usunàç nadmiar pianki i obrobiç p∏aszczyzny otworu w murze.

q REGULACJA PIONOWA SKRZYD¸A - w celu przesuni´cia skrzyd∏a w gór´ poluzowaç we

14. Usunàç foli´ ochronnà zabezpieczajàcà skrzyd∏o drzwi bezpoÊrednio po ich zamontowaniu.

90 w Êwietle oÊcie˝a

Istnieje mo˝liwoÊç regulacji skrzyd∏a zarówno w p∏aszczyênie poziomej jak i pionowej.

6. Wyznaczyç poziom pod∏ogi i dopasowaç do niego poziom dolnej kraw´dzi skrzyd∏a, skorygowaç b∏´dy wst´pnego ustawienia oÊcie˝nicy w otworze i ostatecznie jà unieruchomiç stosujàc
kliny monta˝owe.

13. Zamontowaç próg z uszczelkà oraz zaÊlepiç otwory monta˝owe.
80 na Êcian´

REGULACJA SKRZYD¸A

wykr´ciç lub wkr´ciç odpowiednio do zamierzeƒ wkr´ty 2, nast´pnie dokr´ciç wkr´ty 1.
wszystkich zawiasach wkr´ty 3, wkr´ciç we wszystkich zawiasach odpowiednio z zamierzeniami
wkr´ty 4, nast´pnie dokr´ciç wkr´ty 3. Celem opuszczenia skrzyd∏a w dó∏ zastosowaç procedur´ odwrotnà.

15. Zamontowaç wk∏adki, szyldy i klamki.

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

16. Wkleiç, je˝eli istnieje taka potrzeba, za∏àczonà w komplecie plastikowà listw´ zas∏aniajàcà
rygle zamków. Listwa jest wyposa˝ona w taÊm´ samoprzylepnà.

q Drzwi nale˝y myç mi´kkà szmatkà i nieagresywnym detergentem - zabrania si´ u˝ywania agre-

Monta˝ listwy przylgowej
- monta˝ listwy nale˝y przeprowadziç po usuni´ciu folii zabezpieczajàcej skrzydło.
- mi´kkà szmatkà, nasàczonà nieagresywnym detergentem, odtłuÊciç powierzchni´ skrzydła
w miejscu mocowania przylgi (np. roztworem płynu do mycia naczyƒ kuchennych z wodà).
- po osuszeniu skrzydła, od strony monta˝owej listwy, usunàç taÊm´ pod którà znajduje si´ klej
umo˝liwiajàcy zamocowanie jej na skrzydle.
- przykleiç listw´ przylgowà do skrzydła drzwi mocno dociskajàc jà na całej długoÊci.

sywnych Êrodków czyszczàcych, proszków do szorowania, rozpuszczalników itp.

q Okresowo - dwa razy w roku kontrolowaç stan pow∏oki lakierniczej.
q W przypadku uszkodzenia pow∏oki lakierniczej cz´Êci metalowych uzupe∏niç ubytki farby
najlepiej dost´pnà na rynku farbà w aerozolu do napraw ubytków lakierniczych blaszanych
pokryç dachowych w palecie RAL.
q Uszkodzenia w pow∏oce cz´Êci drewnianych usunàç stosujàc farby akrylowe do drewna w palecie RAL.
q Okresowo - raz na dwa lata smarowaç zawiasy.
q Okresowo - dwa razy w roku zabezpieczyç uszczelki drzwi sprayem do uszczelek samochodowych przed osadzaniem si´ kurzu i wody.

- spoina uzyskuje maksymalnà wytrzymałoÊç po 24h.
W RAZIE WÑTPLIWOÂCI LUB PROBLEMÓW TECHNICZNYCH PODCZAS MONTA˚U
LUB EKSPLOATACJI PROSIMY O KONTAKT ZE SPRZEDAWCÑ LUB Z PRACOWNIKAMI
NASZEJ FIRMY. CH¢TNIE UDZIELIMY DODATKOWYCH INFORMACJI.

