
 
 
 

Montážní návod pro vnit�ní dve�e 
 

����  Doporu�ujeme p�enechat montáž zkušené montážní firm�  ���� 
 
Vlastní montáž se provádí až po kone�né povrchové úprav� výrobku. Samotné zabudování 
zárubn� provádíme po vymalování a dokon�ené podlaze. Zde je postup: 
   1. Rozbalíme zárube�, rozložíme si jí na �isté podlaze tak, jak jí budeme spojovat (nejlépe 
pevnými obložkami k zemi) a  p�iloženými vruty sešroubujeme z venku v rohách ost�ní. 
Excentrické spojky vložíme do p�edvrtaných otvor� v zadní stran� obložek a dotáhneme. 
   Volné obložky odložíme, ty budeme �ešit až nakonec. Ost�ní s nalepenými obložkami 
sešroubujeme, ale dejte pozor, aby vám obložky z pohledové strany lícovali. Také u ost�ní 
musíte p�i sešrloubování docílit p�esnosti. P�i dotažení vruty vzniká tendence vychýlení 
p�esnosti v rohu. Nejlépe použijte sv�rky grip s rohovým nástavcem. 
   2. Do stavebního otvoru vsuneme sestavenou obložkovou zárube� a pomocí vodováhy a klínk� 
usadíme a zafixujeme proti pohybu. Dbáme na to, aby se nám p�i p�enosu zárubn� ze zem� do 
otvoru nerozpojila, obzvláš� v rohách obložek. 
   To znamená vsadit zárube� do stavebního otvoru a d�ev�nými klínky zajistit zárube� ze 
strany, kde p�ijde pozd�ji namontovat volná obložka, hlavn� porovnat pomocí vodováhy jak 
pravoúhlost, tak p�í�nou rovinu (zk�ížení v rohu). Pozor p�i natloukání klínk�, abyste si 
nevystr�ily zárube� z druhé strany ven. 
   3. Na zafixovanou zárube� namontujeme záv�sy a nasadíme dve�ní k�ídlo - 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.  
   4. Takto p�ipravenou zárube� ješt� ukotvíme uprost�ed a dole rozp�rnou latí, proti tlaku 
tuhnoucí p�ny. Konce latí podložíme kouskem kartonu, proti poškrábání lakovaných povrch�. 
  Ost�ní zárubn� se pod tlakem tuhnoucí p�ny neprohne, pokud ji uprost�ed v míst� protiplechu 
a dole rozep�ete. Pokud tak neu�iníte, p�na zárube� vyboulí a vy dve�e nezav�ete u zámku ani 
dole.  
   5. 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. 
Pozor na ukápnutí p�ny z pistole na parkety, nebo plovoucí podlahu – nejde to uklidit. 
   6. Po vytvrzení montážní p�ny p�e�nívající okraje se�ízneme opatrn� nožem, abychom 
nepoškrábali lakovanou zárube�. P�na se nesmí dostat do drážky ur�ené pro volnou obložku. 
   Pokud se vám p�na dostane až na povrch zárubn�, t�žko se odstra�uje, spíše zanechá 
neodstranitelné fleky. Z drážky se sice odstraní, ale lepší je mén�, než více p�ny, pak je to práce 
navíc. 
   7. Po vytvrzení se namontují volné obložky do ur�ených drážek. Lepidlo se nanese do drážky 
v obložce a pali�kou obložky natlu�eme do ost�ní. Nezapome�te spojit obložky p�ed natlu�ením 
excentrickými spojkami, jako jste to ud�lali u pevných obložek.  
Dejte pozor na lícování obložek v rohách. Obložky doražte až na ze�. Lepidla dejte jen tolik, 
aby vám nevytékalo spodem na podlahu. Pokud vytéká, vložte karton pod obložku. 
   8. Na záv�r celé montáže natla�íme t�sn�ní do drážky ve falci (v rohách st�ihni na 45 stup��), 
zav�síme dve�e, zkontrolujeme funk�nost celého kompletu, pop�ípad� se�ídíme záv�sy-imbus�.4. 
   Pokud dve�e šponují p�i dovírání, povolte záv�sy v zárubni pooto�ením a naopak.  
 
 


