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NÁVOD NA MONTÁŽ REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ
Balení obsahuje: volně uložené elementární části zárubně, panty, spony, dvojdílné spoje, šroubky, imbusový
klíč. Jednotlivé části mají ve spojovacích místech připravené otvory.
Pro montážní práce je potřebné: šroubovák, kladivo, vodováha, rozpěry, klíny, montážní pěna, lepidlo na
dřevo a silikon.
POZOR! Zárubeň nesmí být vmurovaná. Montáž může být provedena v suchých místnostech, dobře
ventilovaných s úplně ukončenou povrchovou úpravou stěn a podlahy.
Přípustná vlhkost místnosti: max. 60%.
Otvor ve stěně
1. Na montáž zárubně je nutné ve stěně ponechat následující velikosti stavebních otvorů:
dveře “60“ - 678 x 2010 mm
dveře “70“ - 778 x 2010 mm
dveře “80“ - 878 x 2010 mm
dveře “90“ - 978 x 2010 mm
2. Odstranit všechny nerovnosti a očistit otvor ve stěně, tak aby byla umožněna zvětšená přilnavost
montážní pěny.
Části zárubně
3. Dvě svislé a jednu horizontální část uložit kolmo na sebe, tak aby byl mezi nimi dodržený pravý úhel
(obr. 3).
4. Část lepidla na dřevo nanést na plochy, v kterých budou elementy spojené (obr. 2).
5. Po naložení a přišroubování sponek, do otvorů horního trámu a svislých elementů založit dvoudílné
plastové spoje. Následně spoje přišroubovat šrouby (z delší strany bílé spojky).
6. Přišroubovat kapsy pantů. Panty založit do otvorů sedel a dotáhnout upínacími šrouby (obr. 10).
Regulovaný úhelník
7. Přípravu na montáž provést stejně jako při montáži ostění.
8. Lišty užších povrchů spojit sponkami. Při přišroubování šrouby kontrolovat přesnost spojení od
strany dýhy (obr. 5).
Spojení se stěnou
9. Dolní hrany svislých částí zárubně a úhelníky zajistit silikonem.
10. Zárubeň osadit do otvoru ve zdi, stabilnost zajistit klíny s zachováním funkcí P nebo L. Ponechat
mezery mezi zdí a zárubní velikosti kolem 15mm. Dodržet správnou vertikální a horizontální
polohu.
11. Ve výšce horních a dolních pantů, zámku a prahu založit 3 rozpěry, které za pomocí klínů napneme
(obr. 8, 9).
12. Ověřit správnou vertikální a horizontální polohu zárubně.
13. Pro ověření správného výsledku montáže pověsit křídlo dveří a zkontrolovat jeho přilnavost k
zárubni.
14. Zárubeň zabezpečit před znečištěním nadměrným množstvím montážní pěny.
15. Zainstalované a zabezpečené části zárubně montážní pěnou spojit se stěnou. Montážní pěnu stříkat
do spáry ponechané mezi stěnou a zárubní v místech, kde byly založeny rozpěry a také u obou
horních rohů.
16. Po uplynutí 24 hodin zdemonotovat rozpěry, vybrat klíny a následně odstranit nadměrné množství
montážní pěny.
17. Regulované úhelníky nabít na rohy zárubně.
18. V případě, že zárubeň byla instalována v místnostech, které mají přímý styk s omyvatelnými
povrchy nebo s vlhkem (např. koupelny), místa přímého styku zárubně s podlahou a stěnou třeba
utěsnit silikonem (obr. 11, 12).
Pro povrchy s úpravu plochy bez nátěrů nepoužívejte vodou ředěné barvy a laky.
Výrobek získal povolení k uvedení do obchodního obratu a všeobecné používání ve stavebnictví - č.
povolení ITB - AT 15 5393/2002.

