
Montážní návod pro vchodové dveře

  Doporučujeme přenechat montáž zkušené montážní firmě  

Nemusíme zde připomínat, že vlastní montáž se provádí až po konečné povrchové úpravě. A pokud 
jste již několik dveří sami zabudovali, zde jen připomeneme v bodech postup:

1. Dveře rozbalíme a vysadíme ze zárubně. Do stavebního otvoru montujeme rámovou 
zárubeň samostatně bez dveří. S dveřmi budete provádět montáž obtížně. Hliníkový práh přijde 
postavit na čistou podlahu. Pokud máte podkladový profil pod prahem, tak ten přijde zabudovat do 
podlahy (není součástí-na objednávku).
 2. Do připraveného stavebního otvoru vsuneme rámovou zárubeň a pomocí vodováhy a 
klínků usadíme a zafixujeme proti pohybu. Vždy směřujeme směr otvírání dovnitř objektu. 
Takto připravenou zárubeň ještě ukotvíme do zdi pomocí ocelových samořezných šroubů po 
svislých stranách (nejlépe pod těsnící gumu), a uprostřed rozepřeme zárubeň rozpěrnou latí, 
proti tlaku tuhnoucí pěny. Konce latí podložíme kouskem kartonu, proti poškrábání lakovaných 
povrchů.To znamená vsadit zárubeň do stavebního otvoru a dřevěnými klínky zajistit zárubeň z obou 
stran proti sobě, hlavně porovnat pomocí vodováhy jak pravoúhlost, tak příčnou rovinu (zkřížení v 
rohu). Ocelové šrouby vám zajistí dostatečnou stabilitu a bezpečné ukotvení zárubně.
 3. Na zafixovanou zárubeň nasadíme dveřní křídlo a odzkoušíme jeho funkčnost, 
tzn.otevírání a zavírání, popř. doladíme závěsy a zamykání. Tomuto kroku věnujte zvláštní 
pozornost vzhledem k tomu,že na přesném usazení zárubně závisí budoucí funkčnost zavírání 
dveří. Zde se právě přesvědčíte o správném vycentrování zárubně a dveře po nasazení by vám měli 
jen zacvaknout. Pokud je komplet nefunkční, zkřížený nebo svěšený, postup opakujte.

4. Po opětovném překontrolování svislosti a pravoúhlosti, zavírání a otevírání dveří, 
vypěníme montážní pěnou dutiny mezi zárubní a zdivem, a to po celém obvodu zárubně. Pěny 
dejte jen tolik, abyste nemuseli moc odřezávat po vytvrdnutí. Hlavně dejte pozor na větrné počasí, 
průvan vám udělá s nevyzrálou pěnou dost problémů.
 5. Po vytvrzení montážní pěny přečnívající okraje seřízneme opatrně nožem, abychom 
nepoškrábali lakovanou zárubeň. Pokud se vám pěna dostane až na povrch zárubně, těžko se 
odstraňuje, spíše zanechá neodstranitelné fleky.
 6. Tato montáž se provádí před konečnými omítkami a fasádou, které zakryjí spáru mezi
zárubní a zdí. Pokud jste nuceni dveře zabudovat až po fasádě, postupujte zevnitř špalety a vnitřní 
omítku odbourejte. Po montáži se znovu dotáhne dočista k zárubni.
 7. Na závěr celé montáže zavěsíme dveře, zkontrolujeme funkčnost celého kompletu, 
popřípadě seřídíme závěsy a protiplech vč.jednobodového (pětibodového) zavírání. Pokud dveře 
chcete vyštelovat, docílíte vyrovnání na závěsech dveřních nebo zárubňových, a to zašroubováním 
nebo vyšroubováním (TRIO závěsy mají štelování na imbus a jsou seřiditelné ve třech směrech). 
Protiplech zárubně má stavitelný nájezd střelky, pětibodové kování má štelovací válečky (pohyblivé 
excentry – 4mm imbus)


