INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI
ZEWNĘTRZNYCH
Przygotowanie otworu montażowego:
- Powinien on posiadać wysokość i szerokość odpowiednią
do wymiaru drzwi. Ponadto otwór nie może mieć znacznych ubytków w murze,
musi być oczyszczony i odkurzony, gdyż decyduje to
o prawidłowym montażu stolarki drzwiowej.
Drzwi winny być montowane i eksploatowane wyłącznie w pomieszczeniach:
- w których zostały wykonane "mokre" roboty jak: tynki wewnętrzne, wylewki itp.
1. Przed przystąpieniem do montażu drzwi Klient jest zobowiązany, do ilościowego
i jakościowego sprawdzenia drzwi. Drzwi. W przypadku stwierdzenia wad jawnych, należy zgłosić je producentowi
lub sprzedawcy.
- drzwi należy montować wyłącznie w otworze chronionym
zadaszeniem uniemożliwiającym przedostanie się opadów atmosferycznych, poza górną krawędź skrzydła.

Zadaszenie powinno być zamontowane nie mniej niż 1 m od ściany, oraz nie wyżej niż 0,5 m nad drzwiami.
Powinno również posiadać boczne ścianki osłaniające i w pełni zacieniać drzwi.
2. Na obwodzie ościeżnicy zamocować (wkrętami do drewna dł. 20-30 mm), przynajmniej 6 kotew montażowych
(przynajmniej 3 szt. na słupku zawiasów i przynajmniej 3 szt. na słupku zaczepu zamka - ilość kotew uzależnić od
materiału ściany i wielkości drzwi).
Przy użyciu poziomicy i klinów drewnianych, ustawić w otworze montażowym
(z zachowaniem 10-15 mm luzów obwodowych) w pionie słupki ościeżnicy, i
w poziomie poprzeczkę górna ościeżnicy. Dolną płaszczyznę progu ustawić na poziomie gotowej podłogi.
3. Zawiesić skrzydło i wyregulować klinami drewnianymi drzwi tak, aby luz pomiędzy
skrzydłem, a ramą był we wszystkich punktach jednakowy (szczególną
uwagę zwrócić na równomierne przyleganie przylgi skrzydła do ościeżnicy).
4. Przymocować do ściany kotwy montażowe.
5. Przed wypełnieniem szczeliny, w świetle ościeżnicy trzeba zamontować 1 lub 2 rozpórki tak, aby wymiar wewnątrz
ościeżnicy nie zmienił się.
6. Przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a ścianą, wypełnić niskoprężną, szybkowiążącą
poliuretanową pianką montażową.
7. W celu uniknięcia uszkodzenia drzwi na skutek zbyt dużego, gwałtownego otwarcia skrzydła , zaleca się zamontowanie
urzadzenia samozamykającego lub odbojnika zabezpieczjacego przed uderzeniem skrzydła o ścianę.
8 . Przykałd prawiadłowego osadzenia ościeżnicy drzwiowej.

