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INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU ORAZ UŻYTKOWANIA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ BEZPRZYLGOWEJ
[RYS.12] Opakowanie zawiera: elementy ościeżnicy luzem, zawiasy, spinki, złącze dwuelementowe, wkręty, klucz imbusowy,
blacha montażowa. Poszczególne elementy w miejscach połączeń posiadają przygotowane otwory.
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Do prac montażowych wymagane są:
wkrętak, młotek, poziomica, rozpórki, kliny, szybkowiążąca pianka montażowa, klej do drewna i silikon.
UWAGA! Ościeżnicy nie wolno wmurowywać! Montaż należy wykonać w pomieszczeniach suchych, dobrze wentylowanych po ukończeniu
innych prac jak np. malowanie, układanie podłogi, tynkowanie itp. Przed przystąpieniem do montażu należy ościeżnice sprawdzić! Zamontowanie
ościeżnicy oznacza, że została ona odebrana pod względem jakościowym. Wszelkie widoczne uszkodzenia struktury i powierzchni zgłoszone
po zamontowaniu, za wyjątkiem ukrytych wad fabrycznych, nie podlegają gwarancji! Dopuszczalna wilgotność pomieszczeń - max 60%,
temperatura 10 do 30°C. Nie wolno oklejać taśmami zabezpieczającymi. Oklejanie wyrobów taśmami zabezpieczającymi może występować
wyłącznie na odpowiedzialność ekipy montażowej lub użytkownika.

Otwór w murze:
1.
2.

Do montażu ościeżnicy należy przygotować odpowiednie otwory w murze. Otwory w murze powinny być równe szerokości
i wysokości zewnętrznej ościeżnicy (w katalogach oraz na załączonym rysunku zaznaczone jako s3 oraz h3) plus na każdą
stronę po 15 mm na piankę montażową [RYS.13] .
Zlikwidować wszelkie nierówności i oczyścić otwór w ścianie w celu zwiększenia przyczepności pianki montażowej.

Ościeżnica:
3.

4.
5.
6.
7.

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu ostrożnie wyciągnąć kątowniki regulowane z dwóch elementów pionowych i
jednego poziomego, uprzednio nacinając miejsca, w których punktowo naniesiono klej [RYS.1]. Sposób: trzymając element
środkowy ościeżnicy, sklejony klejem konstrukcyjnym, zdecydowanym ruchem wyciągać kątownik regulowany zaczynając
od dolnej powierzchni ościeżnicy.
Dwa elementy pionowe i jeden poziomy ułożyć względem siebie z zachowaniem kątów prostych [RYS.4] .
Niewielką ilość kleju do drewna nanieść na płaszczyzny połączeń elementów [RYS.3] .
Po osadzeniu i przykręceniu spinek, osadzić plastikowe złącze dwuelementowe w otworach belki górnej i elementów
pionowych. Następnie skręcić je (od strony dłuższego łącznika) wkrętami [RYS.4].
Umieścić zawias w ościeżnicy w przygotowanych wcześniej gniazdach. Następnie przyłożyć po zewnętrznej stronie
ościeżnicy blachę wzmacniającą [RYS.5] dopasowując ją tak aby otwory pod śruby się pokrywały. Skręcić zawias z blachą,
następnie przykręcić blachę za pomocą odpowiednich wkrętów do ościeżnicy. Po ustawieniu ościeżnicy w otworze
drzwiowym umieścić zawias w skrzydle w miejscu frezowania i przykręcić zawias do skrzydła. Następnie śrubami regulacyjnymi
wyregulować na każdym zawiasie szczelinę pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem [RYS.6]. Zwrócić uwagę aby przy montażu do
wnętrza zawiasu nie dostała się pianka montażowa lub inny materiał, który mógłby zablokować lub utrudnić domykanie się
zawiasów. W tym celu zawiasy wyposażone są w osłonki okrywające ich tylna część, których nie należy usuwać.

Kątownik regulowany:
8.
9.

Przygotowanie do montażu przeprowadzić identycznie jak w przypadku ościeżnicy.
Istnieje możliwość zmniejszenia nominalnego zakresu obejmowania muru przez ościeżnicę o 15 mm poprzez odcięcie
fragmentu pióra kątownika ( wzdłuż nafrezowania w kształcie litery „V”)[RYS.11]. Czynność należy powtórzyć w elemencie
środkowym odcinając część ścianki wpustu od strony muru ( wzdłuż nafrezowania w kształcie litery „V”)
10. W wąskich płaszczyznach połączyć listwy spinkami. Dokręcając wkręt spinki należy kontrolować dokładność połączeń po
stronie okleinowanej [RYS.7].

Montaż w ścianie:

11. Zabezpieczyć silikonem dolne krawędzie elementów pionowych ościeżnicy i kątownika.
12. W otwór ściany przy pomocy klinów osadzić przygotowaną wcześniej ościeżnicę z zachowaniem funkcji P lub L i szczeliny
między murem około 15 mm oraz pionu i poziomu [RYS.8].
13. Na wysokości zawiasów dolnych, górnych oraz zamka zamontować 3 rozpórki i napiąć je za pomocą klinów [RYS.8].
14. Sprawdzić pion i poziom wstawionej ościeżnicy.
15. Dla sprawdzenia poprawności montażu zawiesić skrzydło drzwiowe i sprawdzić jego przyleganie.
16. Osadzoną i zabezpieczoną ościeżnicę zespolić z murem przy pomocy pianki montażowej. Piankę aplikować w szczelinę
między mur a ościeżnicę na wysokości rozpórek i w obu górnych narożnikach [RYS.9].
17. Po upływie 24 godzin zdemontować rozporki i kliny, a następnie usunąć nadmiar pianki montażowej.
18. Nabić kątownik regulowany na ościeżnicę.
19. W przypadku montażu ościeżnicy w pomieszczeniach narażonych na bezpośredni kontakt z powierzchniami zmywalnymi oraz
wilgocią (np. łazienka), należy uszczelnić silikonem miejsca styku ościeżnicy z podłogą i ścianą [RYS.10].

UWAGA! Do wykończenia powierzchni nielakierowanych nie należy stosować farb i lakierów.
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s3 - szerokość zewnętrzna ościeznicy
h3 - wysokość zewnętrzna ościeznicy

- SPINKA
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