Montáž zárubně pro interiérové skládací dveře
Zárubeň se skládá: 2ks dlouhých ostění se zalepenými obložkami a 1 ks nadpraží
s namontovanou hliníkovou kolejnicí.
Další část balení obsahuje záklopové obložky: 2ks dlouhé obložky, 1ks krátké obložky,
přední krycí díl a kování.
Nadpraží s kolejnicí namontujeme na tkz. stojky-dlouhá těla, která přišroubujeme vruty 3,5 x
50. V kolejnici je připravený a usazený horní vodící kolík a kolečka. Kolečka nevyndáváme z
kolejnice, protože později by je nebylo možné nasadit zpět.
Do připravené zárubně namontujeme dolů spodní vodící trn – obr.1,
pro který je ve stojce vyfrézováné osazení.
Přišroubujeme ho vruty 3,5 x 20.
Tento díl můžeme ukotvit do podlahy pomocí přiloženého vrutu
4,5x50 a hmoždinky.
(Ukotvení je možné do podlahy dřevěné nebo surové betonové.
Pokud je již položena dlažba, nedoporučujeme.)
Takto připravenou zárubeň můžeme namontovat do stavebního otvoru.
Usazení zárubně musí být provedeno co nejpřesněji. Je nutné svislé a vodorovné zavážení.
Protože dveře v zárubni pro skládací komplet nelze seřizovat na výšku ani šířku, je
vyžadováno přesné usazení zárubně. Zvláště upozorňujeme na nebezpečí usazení zárubně tzv.
“přes roh“ (zárubeň je zkroucená).

Montáž interiérových skládacích dveří
Nejdříve usadíme otočné křídlo (bez mušle a zámku).
Otočné křídlo má přišroubováno ve spodní části tento díl –obr. 2.

Křídlo nasadíme na spodní vodící trn (obr 1) v otevřené poloze.
Částečně jej vykloníme, abychom mohli nasadit plastový díl (obr 3)
na horní vodící trn.
V horní hraně dveří je hliníkový profil, do kterého zasuneme
výše zmíněný plastový díl.
Tento díl zatlačíme až na doraz do hliníkového profilu.
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Toto spojení přijde zafixovat pomocí vrutů 5 x 12
(obr. 4) – hlava imbus.

Šroubek je usazen mezi plastovým dílem
a hliníkovým profilem (obr. 5)
Po utažení tohoto šroubku je křídlo plně funkční.

Nasadíme druhé dveřní křídlo na panty. Přisuneme jej k horní kolejnici. Toto křídlo bude
zavěšeno na pojezdu, který byl připravený v kolejnici (obr. 6).
Tento pojezd má opět plastový díl, který přijde zasunout
do hliníkového profilu v horní hraně dveří a opět ho zafixujeme
pomocí imbus šroubu.

V otočném křídle u prostředního pantu je vyvrtán otvor pro malou úchytku, pomocí které se
dveře otevírají ze strany, kde nejsou panty.
Dále je přiložena mosazná podložka, kterou je možné seřídit dveře výškově.
Po usazení dveří na namontovanou zárubeň osadíme ze zadní strany zbývající záklopové
obložky, které spojíme pomocí dvou excentrů. Následně na předmontované lamely z přední
strany zárubně nasadíme krycí díl obložek.
Na základě zkušeností montážníků pro přesnější usazení je výhodnější provést montáž
zárubně s již nasazenými dveřmi.
Je to sice náročnější alternativa, ale při tomto způsobu montáže je ihned vidět, zda dveře
přesně dosedají po celém obvodu.

Z důvodu složitější montáže doporučujeme montáž skládacího kompletu svěřit odborné
montážní firmě.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Tel.: 567311593, email: info@javab.cz
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