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Montážní návod pro vchodové dveře
Montáž dveří se provádí až po konečné povrchové úpravě.
1. Pomocí montážních klíčků otevřeme křídlo dveří. Odšroubujeme křídlo za závěsných
bezpečnostních pantů a poté vysadíme ven z rámu a odložíme stranou, nejlépe na podložku, aby
nedošlo k poškození křídla dveří
2. Do stavebního otvoru vsuneme rámovou zárubeň a pomocí vodováhy a klínků usadíme a
zafixujeme proti pohybu. To znamená vsadit zárubeň do stavebního otvoru a dřevěnými klínky zajistit
rám z obou stran nejlépe dvěmi kladivy proti sobě, hlavně porovnat pomocí vodováhy jak pravoúhlost,
tak přímou rovinu (zkřížení v rohu). Vždy směřujeme směr otvírání dovnitř objektu.
3. Na zafixovanou zárubeň nasadíme dveřní křídlo a odzkoušíme jeho funkčnost, tzn.otevírání
a zavírání, pop. doladíme závěsy a zamykání.Tomuto kroku věnujte zvláštní pozornost
vzhledem k tomu,že na přesném usazení zárubně závisí budoucí funkčnost zavírání dveří. Po té křídlo
znovu vysadíme a pro jistotu zkontrolujeme vše vodováhou.
4. Takto připravenou zárubeň ještě ukotvíme do zdi pomocí ocelových samořezných šroub (nejsou
součástí balení) po svislých stranách, a uprostřed rozpornou latí, proti tlaku tuhnoucí pěny. Konce latí
podložíme kouskem kartonu, proti poškrábání lakovaných povrch.
5. Po opětovném překontrolování svislosti a pravoúhlosti, zavírání a otevírání dveří, vyplníme
montážní pěnou dutiny mezi zárubní a zdivem, a to především v místech závěs a zámku.
6. 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.
7. Tato montáž se provádí před konečnými omítkami a fasádou, které zakryjí spáru mezi
zárubní a zdí.
7. Na závěr celé montáže zavěsíme dveře, zkontrolujeme funkčnost celého kompletu,
popřípad seřídíme závěsy. Pokud dveře v některém rohu drhnou, docílíme vyrovnání na závěsech
dveřních nebo zárubňových, a to zašroubováním nebo vyšroubováním (TRIO závěsy mají štelování na
imbus a jsou seřiditelné ve třech směrech).
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