
                                                       

Obložkové zárubně ke stavebním pouzdrům
pro dokončenou sílu stěny 100 a 125 mm

se symetrickým uložením pro jednokřídlé i dvoukřídlé systémy 

MONTÁŽNÍ NÁVOD

URČENÍ ZÁSAD POUŽITÍ A ÚDRŽBY



Před zahájením montáže je nutné podrobně zkontrolovat, zda jsou dodané 
výrobky:

• V souladu s objednávkou a fakturou s ohledem na množství a druh zboží
• Nepoškozené díly
• Místo instalace je shodné s požadavky uvedenými v bodě "Určení výrobku".

Po  rozbalení,  ovšem  ještě  před  zahájením  montáže,  je  nutné  zkontrolovat  kvalitu 
výrobku a také se ujistit, že výrobek splňuje Vaše požadavky. Kontrolu provádějte za 
dobrého osvětlení, nejlépe na denním světle. Montáž je zahájena současně s uznáním 
výrobku za vyhovující a neobsahující výrobní vady.

Obsah sady – nástěnný posuvný systém:

• Rohový opasek vertikální 4 ks, (obrázek 2, pozice 1)

• Rohový opasek horizontální 2 ks (obrázek 2, pozice 2)
• Krycí kartáček 6 ks (pro dvoukřídlé) 4 ks (pro jednokřídlé OZ),

                  (obrázek 2, pozice 3)

•  Výstředník, montážní stahovací prvek 4 ks (obrázek 1)
            

• U jednokřídlých zárubní spojovací vertikální prvek 1 ks                
                   (obrázek 2, pozice 4)

URČENÍ VÝROBKU

1. Výrobky jsou určeny do obytných a jiných prostor, v nichž nejsou vyžadovány 
speciální nebo jiné dveře (např. se stanovenou požární odolností).
2. Výrobky jsou určeny pro suché a vytápěné prostory. Nesmějí být instalovány 
v místnostech s vlhkostí přesahující 60% relativní vlhkosti, např. koupelny, prádelny, 
sauny, bazény apod. Výrobek nesmí být vystaven dlouhodobému působení vysokých 
teplot (např. topná tělesa).

POUŽITÍ

1. Montáž systému a posuvných dveří musí být proveden v místnostech s kompletně 
dokončenými stěnami (tapety, malba, obklady apod.). Veškeré práce „na mokro“ je 
nutné dokončit před montáží výrobku.
2. V případě použití ochranných pásek (např. během malování), je nutné vyzkoušet přilnavost 
pásky k výrobku. Některé pásky se mohou přilepit tak, že je později není možné odstranit. 
Není dovoleno používat pásky s kaučukovým lepidlem. Je nutné používat výhradně papírové 
malířské pásky.
3. Skladovat pouze na suchém, vytápěném místě bez vlhkosti. V žádném případě se 
nesmí skladovat v rozestavěných budovách, ve vlhkých sklepech nebo v garáži.
4. Výrobky čistěte prostředky určenými  k  čištění a údržbě nábytku  nebo lehce 
navlhčeným hadříkem. Výrobky nesmí být vystaveny přímému kontaktu s vodou. 
5. Čištění a ošetřování
K čištění a ošetřování nepoužívejte žíravé nebo agresivní prostředky nebo přípravky 
obsahující vosk či přípravky vytvářející ochrannou vrstvu. Nejvhodnější jsou jemné 
detergenty, např. tekuté mýdlo. Výrobek otírejte vlhkým hadříkem. Svrchní vrstva je 
odolná proti otěru a poškrábání. Nevyžaduje údržbu ani natírání.



REKLAMACE

Reklamace mechanického poškození nebo jiných nesrovnalostí budou posuzovány 
VÝHRADNĚ  PŘED  MONTÁŽÍ  DVEŘÍ.  Proto  před  montáží  zkontrolujte  všechny 
součásti s ohledem na kvalitu provedení a shodnost odstínu. Kontrolu provádějte za 
dobrého osvětlení,  nejlépe na denním světle.  Výrobek se  může nepatrně lišit  od 
vzorů  na  výstavce.  V případě  montáže  výrobku  s vadami  nebudou  reklamace 
zohledněny. Vady vzniklé v průběhu užívání budou posuzovány v souladu s platnými 
předpisy.
Nesprávné používání a nedodržování montážního návodu může vést k poškození 
výrobku a následné ztrátě záruky. Výrobce nenese zodpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku používání  dveří  v rozporu  s návodem.  Výrobce  si  vyhrazuje  právo  na 
technické změny, které povedou ke zdokonalení výrobku.

NÁVOD K MONTÁŽI

• Dle potřeby výškově upravte vertikální rohový opasek k stavebnímu otvoru, 
spodní  hranu  ošetřete  silikonovým  tmelem proti  vnikaní  případné  vlhkosti. 
Mezi podlahou a vertikálními díly musí být dilatační spára k zamezení pnutí 
vlivem případných rozměrových změn vyvolaných vnějšími vlivy.

• Pomocí výstředníku spojte rohový opasek vertikální s horizontálním viz obr. 1
při  čemž  použijte  v místech  spoje  montážní  lepidlo.  Dbejte  na  přesnost 
lícování spoje. Dodržte pravoúhlost.

• Přiložte takto spojené díly k stavebnímu otvoru za účelem kontroly rozměrů.
• Vyjměte  takto  zkontrolované  díly,  aplikujte  patřičné  množství  montážního 

lepidla na rubovou stranu zárubně, přiložte zpět do stavebního otvoru a do 
doby zaschnutí  zafixujte.  Dbejte  pravoúhlostí  spojů a vodorovného uložení 
horizontálních dílů  

• V místnostech, kde na stěnách jsou použité omývatelné materiály, v místech 
spoje mezi zárubní a zdi aplikujte vhodný silikonový tmel k zamezení vnikaní 
vlhkosti a tím možnému bobtnání materiálu.

• Po  montáží  zárubně  je  nepřípustné  provádění  tzv.  mokrých  prací  jako 
vylévání podlah apod.
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