Montážní návod pro vchodové dve e
Doporu ujeme p enechat montáž zkušené montážní firm
Nemusíme zde p ipomínat, že vlastní montáž se provádí až po kone né povrchové úprav . A
pokud jste již n kolik dve í sami zabudovali, zde jen p ipomeneme v bodech postup:
1. Do stavebního otvoru vsuneme rámovou zárube a pomocí vodováhy a klínk usadíme a
zafixujeme proti pohybu. Vždy sm ujeme sm r otvírání dovnit objektu.
To znamená vsadit zárube do stavebního otvoru a d ev nými klínky zajistit zárube z obou
stran nejlépe dv mi kladivy proti sob , hlavn porovnat pomocí vodováhy jak pravoúhlost, tak
p í nou rovinu (zk ížení v rohu).
2. Na zafixovanou zárube nasadíme dve ní k ídlo a odzkoušíme jeho funk nost, tzn.otevírání
a zavírání, pop . doladíme záv sy a zamykání.Tomuto kroku v nujte zvláštní pozornost
vzhledem k tomu,že na p esném usazení zárubn závisí budoucí funk nost zavírání dve í.
Je spousta zkušených montážník , kte í si nemusí zkoušet zavírání na sucho, vy to ovšem
vyzkoušejte. Zde se práv p esv d íte o správném vycentrování zárubn a dve e po nasazení by
vám m li jen zacvaknout.
3. Takto p ipravenou zárube ješt ukotvíme do zdi pomocí ocelových samo ezných šroub po
svislých stranách (nejlépe pod t snící gumu), a uprost ed rozp rnou latí, proti tlaku tuhnoucí
p ny. Konce latí podložíme kouskem kartonu, proti poškrábání lakovaných povrch .
Všichni si myslí, že takto silná zárube se pod tlakem tuhnoucí p ny neprohne, ale opak je
pravdou. Pak se stane, že vám p na zárube vyboulí a vy dve e nezav ete u zámku. Ocelové
šrouby jsou jistota. N kdo je dává až po vytvrzení p ny, aby si se zárubní p i vrtání nehnul,
n kdo p ed p n ním. Obojí je správn , hlavn by tam m li být.
4. Po op tovném p ekontrolování svislosti a pravoúhlosti, zavírání a otevírání dve í, vyp níme
montážní p nou dutiny mezi zárubní a zdivem, a to p edevším v místech záv s a zámku.
Dvakrát m , jednou eš. P ny dejte jen tolik, abyste nemuseli moc od ezávat po vytvrdnutí.
5. Po vytvrzení montážní p ny p e nívající okraje se ízneme opatrn nožem, abychom
nepoškrábali lakovanou zárube .
Pokud se vám p na dostane až na povrch zárubn , t žko se odstra uje, spíše zanechá
neodstranitelné fleky.
6. Tato montáž se provádí p ed kone nými omítkami a fasádou, které zakryjí spáru mezi
zárubní a zdí.
Pokud jste nuceni dve e zabudovat až po fasád i vnit ní omítce, což nedoporu ujeme, lze to
ešit zakázkov s ohledem na pe livé zam ení stávajícího otvoru a p ekrytí dodate nými
lištami.
7. Na záv r celé montáže zav síme dve e, zkontrolujeme funk nost celého kompletu,
pop ípad se ídíme záv sy a protiplech v .jednobodového (p tibodového) zavírání.
Pokud dve e v n kterém rohu drhnou, docílíme vyrovnání na záv sech dve ních nebo
zárub ových, a to zašroubováním nebo vyšroubováním (TRIO záv sy mají štelování na imbus a
jsou se iditelné ve t ech sm rech).

