W celu ustabilizowania konstrukcji zaleca się użycie wkrętów metalowych o
wymiarach zależnych od szczelin, jednak nie mniejszych niż 80 mm x Ø 6
mm. Ze względów estetycznych otwory wykonać pod uszczelką.
11. Sprawdzić poziom i piony oraz wymiary w świetle ościeżnicy, które na
każdej wysokości muszą być identyczne.
12. Założyć skrzydło drzwiowe z zamocowanym zawiasem. (Szczegółowy
montaż skrzydła patrz MONTAŻ SKRZYDŁA SKŁADANEGO)
13. Sprawdzić przyleganie do ościeżnicy, wyregulować w razie potrzeby.
14. Wstrzyknąć piankę montażową między mur i ościeżnicę na wysokości
rozpórek. Pozostawić na okres zalecany przez producenta pianki, jednak
nie krótszy niż 24 godziny.
15. Kątowniki regulowane połączyć za pomocą metalowych łączników.
16. Wsunąć kątowniki regulowane. Dopuszczalne jest ich wklejenie za
pomocą
silikonu.
1. Rozpakować
wszystkie elementy z opakowań i ułożyć na czystej
17. Zabezpieczyć
silikonem
przestrzeń
między
podłogą a elementów
ościeżnicą, ww tym zapowierzchni,
która nie
spowoduje
uszkodzeń
celu ochrony
przed
zawilgoceniem
lub zamoczeniem
(z wyjątkiem
rysowań
okleiny.
Do momentu
zakończenia
montażu nie niszczyć
wykładzin
dywanowych).
Uwaga:
Dopuszczalne
jest
użycie
wyłącznie
opakowania oraz etykiet Producenta.
preparatów dostosowanych do stolarki drzwiowej, o neutralnym systemie
2. Wysunąć kątowniki regulowane z bazy i belki.
utwardzania (baza oksymowa) i niskiej zawartości rozpuszczalnika.
4. Pion zaczepowy i zawiasowy położyć poziomo równolegle do siebie.
Kategorycznie zabrania się stosowania uszczelniaczy sanitarnych i innych
Belkęzawierających
górną ułożyć
prostopadle.
Obok belki górnej należy położyć
preparatów
min.
kwas octowy.
elementy
sytemu
(szynę
oraz blachę mocującą).
18. Prowadnik
dolny
przykręcić
do prowadzącą
podłogi.
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MONTAŻ OŚCIEŻNICY
DO DRZWI SKŁADANYCH

17. Zabezpieczyć silikonem przestrzeń między podłogą a ościeżnicą,
w celu ochrony przed zawilgoceniem lub zamoczeniem (z wyjątkiem wykładzin dywanowych). Uwaga: Dopuszczalne jest użycie
RYSUNEK 3. Łączenie prowadnicy ze wzmocnieniem wyłącznie preparatów dostosowanych do stolarki drzwiowej, o neutralnym systemie utwardzania (baza oksymowa) i niskiej zawartości
rozpuszczalnika. Kategorycznie zabrania się stosowania uszczelniaczy sanitarnych i innych preparatów zawierających min. kwas
element mocujący
octowy.
18. Prowadnik dolny przykręcić do podłogi.
wkręty

MONTAŻ
prowadząca
SKRZYDŁA SKŁADANEGO

5. Szynę prowadzącą należy przykręcić do blachy mocującej przy

MONTAŻ SKRZYDŁA SKŁADANEGO

su Cywilnego.
19. wkrętów.
łączników.
użyciu
Następnie całość zamocować do belki górnej (od
RYSUNEK 2. Szyna prowadząca - belka górna.
sprzedaży. W
Skręcić konstrukcję
pomocą wkrętów
do zestawu.
wewnętrznej8.strony),
używajączawkrętów.
Szynadołączonych
prowadząca
powin1. Rozpakować skrzydła.
przepisy
9. Sprawdzić miejsce łączenia kątowników od strony okleiny.
1. Rozpakować skrzydła.
na przylegać
do
krawędzi
belki
górnej,
od
strony
uszczelki.
2.
W
skrzydle
1/3 zamontować element osady dolnej (z trzpieniem),
10. Ościeżnicę
umieścić
w otworze
ściany
zakładając klocki dystansowe
2. W skrzydle 1/3 zamontować
element
osady
dolnej
(z trzpieniem),
6. Wsunąć wózki
oraz
stoper
szynę prowadzącą.
użyć wkrętów. Następnie zamontować osadę górą również za poorazjezdne
rozpórki
regulowane,
naw
wysokości
blachy
użyć wkrętów. Następnie
zamontować
osadę
górą
również
za zaczepowej
pomocą zam- ka,
powyżej
progu
oraz
poniżej
belki
górnej,
utrzymując
liniowość
konstrukcji.
7. Belkę górną oraz piony ościeżnicy ułożyć tak by umożliwić ich idemocą wkrętów. 9
wkrętów.
15
W celuwustabilizowania
konstrukcji
zaleca
się użycie narożniki
wkrętów metalowych
o
w w ścianach
alne przyleganie
narożnikach.
Następnie
przy
3. Zamontować uchwyt do mocowania dostawki 2/3 do wózka jezdnego.
3. Zamontować
uchwyt
do mocowania
dostawki
2/3
dopołączyć
wózka
jezdnego.
wymiarach
zależnych
od
szczelin,
jednak
nie
mniejszych
niż
80
mm
x
Ø
6
cy temperatur
oraz łączników.
użyciu
Uchwyt montowany jest w na trzpień wózka jezdnego w prowadnicy.
Uchwyt
montowanymm.
jest Ze
w na
trzpieńestetycznych
wózka jezdnego
prowadnicy.
względów
otworywwykonać
pod uszczelką.
WARANT
nie zaleca
Skręcić
konstrukcję
zai zaznaczyć
pomocą
wkrętów
do zestawu.
4. 8.
Osadzić
w skrzydle
punkty,
wdołączonych
których
będą ościeżnicy,
11.
Sprawdzić
poziom i piony
oraz wymiary
w świetle
które na 4. Osadzić zawiasy w skrzydle i zaznaczyć punkty, w których będą
ej wilgotności,
np. zawiasy
9. normy
Sprawdzić
łączenia
kątowników
odsymetryczstrony okleiny.
każdej wysokości
muszą
być identyczne.
mocowane
wkręty miejsce
montażowe.
Uwaga:
zawiasy
nie są
mocowane wkręty montażowe. Uwaga: zawiasy nie są symetryczminologią
12.
Założyć
drzwiowe
z zakładając
zamocowanym
zawiasem.
(Szczegółowy
ne,10.
wwdostawce
2/3umieścić
należy
umieścić
wyższą
puszkę
zawiasu. klocki
ęcia otwór
Ościeżnicę
wskrzydło
otworze
ściany
dystansowe
ne, w dostawce 2/3 należy umieścić wyższą puszkę zawiasu.
skrzydła patrz
MONTAŻ SKRZYDŁA
SKŁADANEGO)
i zamykania
drzwi
5. Usunąć
zawiasy
amontaż
wregulowane,
zaznaczonych
miejscach,
nawiercić
otwory
pod
oraz
rozpórki
na
wysokości
blachy
zaczepowej
zam5.
Usunąć
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13. Sprawdzić
przyleganie
do mm,
ościeżnicy,
wyregulować
razie potrzeby.
cia nie
są elementem
wkręty
mocujące.
Otwory
o oraz
głębokości
30-40
wykonać
stosującw liniowość
ka,
powyżej
progu
poniżej
belki
górnej,
pod wkręty mocujące. Otwory o głębokości 30-40 mm, wykonać
14.
Wstrzyknąć
piankę montażową
międzyutrzymując
mur i ościeżnicę
na wysokości
.
wiertłokonstrukcji.  W
Ø3 mm.
celuPozostawić
ustabilizowania
konstrukcji
zaleca się
użycie
rozpórek.
na okres zalecany
przez producenta
pianki,
jednak
stosując wiertło Ø3 mm.
dnić wymagania
6. Umieścić szczotęnie
przeciw
kurzową
w dostawce 1/3.
krótszy–niż
godziny.
wkrętów metalowych
o 24
wymiarach
zależnych od szczelin, jednak
ch norm i przepisów.
6. Umieścić szczotę przeciw – kurzową w dostawce 1/3.
7. Założyć
dostawkę15.
1/3
na osadę
górną, zwracając
uwagę
nametalowych
popraw- łączników.
Kątowniki
regulowane
za
pomocą
dnia 12
kwietnia
2002
nie mniejszych
niż 80 mm
x Ø 6połączyć
mm. Ze
względów
estetycznych
7.
Założyć
1/3 na- prowadnicy
osadę
górną,
zwracając -uwagę na poprawRYSUNEK
3. Łączenie
ze wzmocnieniem
RYSUNEK
4.dostawkę
Drzwi składane
dostawki
ne ułożenie
trzpienia.
podnieść
dostawkęDopuszczalne
wciskając jąjest
naich wklejenie za
16.Następnie
Wsunąć kątowniki
regulowane.
wydzielonego
ustępu
otwory
wykonać
pod
uszczelką.
ne ułożenie trzpienia. Następnie podnieść dostawkę wciskając ją
pomocą
silikonu.
tak
by trzpień znajdujący się na dole trafił w
mniejtrzpień.
0,80 m (zOpuścić dostawkę
11. Sprawdzić
poziom
i potrzeba
piony oraz
wymiary
w
świetle
ościeżnicy,
którew
na trzpień. Opuścić
dostawkę
by trzpień znajdujący się na dole
17. Zabezpieczyć
silikonem
przestrzeń
między
podłogą
a ościeżnicą,
osadę
dolną.
wyregulować
położenie
dostawki
cznym
przekroju
nie Jeśli zaistnieje
OSADAtak
GÓRNA
UCHWYT DO MOCOWANIA
JEZDNEGO
celu
ochronymuszą
przed zawilgoceniem
lub zamoczeniem (z wyjątkiem
naz każdej
wysokości
być identyczne.
ydło drzwiowe
trafił w osadę WÓZKA
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trzpienia
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dolnej.
wykładzin
dywanowych).
Uwaga:
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jest użycie
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modele
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element mocujący
Założyć
drzwiowe
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na
uchwycie
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wózka
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dostosowanych do stolarki drzwiowej, o neutralnym systemie
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łowyprzykręcić
montażpreparatów
skrzydła
patrz
MONTAŻ
SKRZYDŁA
jezdnego),
za pomocą
dwóch
wkrętów.
WyregulowaćSKŁADANEGO)
wysokość
8. Dostawkę 2/3 zawieść na uchwycie (uchwyt mocowania wózka
utwardzania (baza oksymowa) i niskiej zawartości rozpuszczalnika.
cieżnicy, która
skrzydła.
13. Sprawdzić przyleganie
ościeżnicy,
wyregulować
w razie
potrzeby.
jezdnego), przykręcić za pomocą
Kategoryczniedo
zabrania
się stosowania
uszczelniaczy
sanitarnych
i innych
wkrętydwóch wkrętów. Wyregulować
9. 14.
Zamocować
zawiasy
w dostawkach
orazmiędzy
wyregulować
położenie.na wysoWstrzyknąć
piankę
montażową
i ich
ościeżnicę
preparatów
zawierających
min.
kwasmur
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wysokość skrzydła.
18. Prowadnik
dolny przykręcić
podłogi.
kości rozpórek.
Pozostawić
na okresdozalecany
przez producenta
9. Zamocować zawiasy w dostawkach oraz wyregulować ich położenie.

WANIA

prowadząca

pianki, jednak nie krótszy niż 24 godziny.
MONTAŻ
SKRZYDŁA
SKŁADANEGO
15. Kątowniki regulowane
połączyć
za pomocą metalowych
łączników.
ość wody może
1. Rozpakować
skrzydła. Dopuszczalne jest ich wklejenie za
16. Wsunąć kątowniki
regulowane.
2.
W
skrzydle
1/3
zamontować
element
osady
dolnej (z trzpieniem),
RYSUNEK
1.
Element
mocujący
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górną
do
belki
dolnej
pomocą
silikonu.
a środków czyszczą-

użyć
wkrętów.
Następnie
łączników.
alnością gospodarczą
- art. 558 § 1 zd
Kodeksu
Cywilnego.
19.
RYSUNEK
2.1 Szyna
prowadząca
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belka
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próby
na małej
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wkrętów.
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kątowników
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jezdnego.
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4. Osadzić zawiasy w skrzydle i zaznaczyć punkty, w których będą
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RYSUNEK 1. Element mocujący szynę górną do belki dolnej
PRZEZNACZENIE

9

RYSUNEK 2. Szyna prowadząca - belka górna.

RYSUNEK 2. Szyna prowadząca - belka górna
9

15

15

DOSTAWKA 2/3

DOSTAWKA 1/3

Ø

2
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- dostawki
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4. Drzwi
składane
- dostawki

ZASADY BHP UŻYTKOWANIA
3. Ł ączenie prowadnicy ze wzmocnieniem
I KONSERWACJI
MONTAŻ SKRZYDŁA SKŁADANEGO

ki, pochwytu
RYSUNEK
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WÓZKA JEZDNEGO
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ne, w dostawce 2/3 należy umieścić wyższą puszkę zawiasu.
5. Usunąć zawiasy a w zaznaczonych miejscach, nawiercić otwory pod
wkręty mocujące. Otwory o głębokości 30-40 mm, wykonać stosując
wiertło Ø3 mm.
6. Umieścić szczotę przeciw – kurzową w dostawce 1/3.
7. Założyć dostawkę 1/3 na osadę górną, zwracając uwagę na poprawstrona:
ne ułożenie trzpienia. Następnie podnieść
dostawkę wciskając ją na
element
szyna prowadząca
trzpień. Opuścić dostawkę
tak mocujący
by trzpień- znajdujący
się na dole trafił w
osadę dolną. Jeśli zaistnieje potrzeba wyregulować poło- żenie dostawki
za pomocą trzpienia w osadzie dolnej.
8. Dostawkę 2/3 zawieść
na uchwycie (uchwyt mocowania wózka
Ø2
jezdnego), przykręcić za pomocą dwóch wkrętów. Wyregulować wysokość
skrzydła.
9. Zamocować zawiasy w dostawkach oraz wyregulować ich położenie.

DOSTAWKA 2/3

DOSTAWKA 1/3

RYSUNEK 4. Drzwi składane - dostawki
UCHWYT DO MOCOWANIA
WÓZKA JEZDNEGO

OSADA GÓRNA

Ø
2

towania i przechowywania w pomieszczeniach surowych,
Element mocujący
ntylowanych, wilgotnych lub bardzo nasłonecznionych,

Długość
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chemiczne
zawierające
CY
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YCH
owania środków czyszczących bezpośrednio na powierzch-

y

y

strona:
element mocujący - belka górna

RYSUNEK 1. Element mocujący szynę górną do belki dolnej

OSADA DOLNA
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