W SKŁAD KOMPLETU WCHODZĄ:
1.

SKRZYDŁO DRZWI

1 szt.

2.

GÓRNA SZYNA PROWADZĄCA

1 szt.

3.

CEOWNIK MASKUJĄCY SZYNĘ

1 szt.

4.

PRÓG

1 szt.

5.

KORYTKO BOCZNE (LISTWA PRZYMYKOWA)

1 szt.

6.

UCHWYTY

2 szt.

7.

WKŁADKA PROWADZENIA DOLNEGO

1 szt.

8.

WKRĘT DO WKŁADKI

1 szt.

9.

BOLCE PROWADZENIA DOLNEGO

6 szt.

10.

OKUCIA DOLNE

11.

WKRĘTY DO OKUĆ

*)
**)

*) o jedno mniej niż zamontowanych przez producenta okuć górnych.
**) po dwa do każdego okucia

SPOSÓB MONTAŻU:
1. PRZYKRĘCIĆ GÓRNĄ SZYNĘ PROWADZĄCĄ WRAZ Z CEOWNIKIEM MASKUJĄCYM ORAZ PRÓG. Szynę
należy przykręcać ostrożnie, aby nie uszkodzić powierzchni ślizgowej. Próg powinien znajdować się dokładnie pod
szyną.
2. ZMIERZYĆ WYSOKOŚĆ h pomiędzy szyną a progiem (rys. 1). W przypadku gdy futryna jest krzywa, należy
podłożyć coś pod próg lub szynę prowadzącą tak, aby wysokość h była jednakowa na całej szerokości ościeżnicy.

3. OBCIĄĆ SKRZYDŁO DRZWI do wysokości d = h – 7 mm. Wysokość d jest mierzona od górnych okuć

zamontowanych przez producenta do dolnej krawędzi drzwi bez okuć. Elementy drewniane odcinać od dołu piłką z
drobnym zębem (np. piłką do metalu). Taśmę odcinać ostrym nożem, a po obcięciu końce lekko zwilżyć lakierem
bezbarwnym, aby zapobiec strzępieniu się. Taśmę można również odciąć rozgrzaną lutownicą. Do zatopienia
końców nie stosować otwartego ognia.
4. PRZYKRĘCIĆ WKŁADKĘ PROWADZENIA DOLNEGO (rys. 2) do listwy prowadzącej oraz OKUCIA DOLNE
do pozostałych elementów skrzydła drzwi.

5. Po przykręceniu dolnych okuć WBIĆ BOLCE PROWADZENIA DOLNEGO. Aby to zrobić należy:
• Nawiercić wiertłem 3mm otwory na głębokość 25mm. Wiercić równo wzdłuż osi segmentów.
• Bolce wbić do odpowiedniej głębokości – powinny wystawać około 10mm. Po zawieszeniu drzwi (pkt. 9 instrukcji)
wysokość bolców można jeszcze poprawić.
6. ODKRĘCIĆ SZYNĘ I PRÓG.
7. Lekko PRZESMAROWAĆ wnętrze szyny wazeliną techniczną.
8. WSUNĄĆ SZYNĘ na zawieszki i ponownie, wraz z ceownikiem maskującym PRZYKRĘCIĆ ją do framugi.
9. Odchylić skrzydło drzwi, włożyć prowadzenie dolne w rowek w progu i PRZYKRĘCIĆ PRÓG. Drzwi powinny
swobodnie przesuwać się oraz zamykać i odmykać.
10. PRZYMOCOWAĆ LISTWĘ BOCZNĄ drzwi do framugi. Taśma w listwie bocznej, środek szyny i środek rowka
progu powinny znaleźć się dokładnie w jednej linii (rys. 3a).
11. PRZYKRĘCIĆ KORYTKO BOCZNE.
12. ZAMOCOWAĆ UCHWYT w listwie prowadzącej.

Jak wynika z doświadczeń firmy najczęstszymi błędami popełnianymi przy
montażu‚ powodującymi blokowanie się drzwi są:
A uszkodzenie szyny
B brak pionu lub kątów prostych pomiędzy szyną prowadzącą, listwą boczną i progiem (rys. 1).
C przesunięcie listwy bocznej w bok od osi wyznaczonej przez środek szyny (rys. 3b, 3c).

