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INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU ORAZ UŻYTKOWANIA OŚCIEŻNIC 

BLOKOWYCH

Do prac montażowych wymagane są: 
wkrętak, młotek, poziomica, rozpórki, kliny, pianka montażowa (sugerowana dwuskładnikowa), klej do drewna  
i ewentualnie silikon.

 Opakowanie zawiera: 
Elementy ościeżnicy luzem (zawiasy, konfirmaty - wkręty, klucz imbusowy). 
Poszczególne elementy w miejscach połączeń posiadają przygotowane otwory.

Przygotowanie do montażu:
1. Rozpakować elementy ościeżnicy, sprawdzając jakość wykonania (obróbka, stan okleiny/malowania), 

dokładność wykonania elementów (wymiary, prostoliniowość krawędzi), kompletność oraz zgodność  
z wymiarami skrzydła drzwiowego.

2. Przygotowany otwór w ścianie, z uwzględnionym luzem 15 mm na piankę montażową, oczyścić  
z zanieczyszczeń i zlikwidować nierówności w celu zwiększenia przyczepności.

3. Dwa elementy pionowe i jeden poziomy ułożyć względem siebie i połączyć przy pomocy kleju rys.3  oraz 
wkrętów, z zachowaniem kątów prostych rys.4 .

4. Wkręcić zawiasy w przygotowane otwory - w przypadku zawiasów mocowanych w obejmie - umiejscowić 
obejmy w wyfrezowanych otworach rys.5 . Sprawdzić dokładność połączenia rys.6 . W przypadku 
ościeżnicy OB3 założyć podkładkę plastikową rys.7 .

5. Sprawdzić prawidłowość wykonania otworu w ścianie (szerokość, wysokość, równość powierzchni).

Montaż ościeżnicy w ścianie:
6. W otwór ściany przy pomocy klinów osadzić gotową ościeżnicę z zachowaniem funkcji LEWA lub PRAWA 

i szczeliny między elementami a murem około 15 mm rys.10 .
7. Na wysokości zawiasów dolnych, górnych, zamka oraz progu, pomiędzy ościeżnicę a mur włożyć kliny 

dystansowe. Elementy pionowe ustabilizować rozpórkami regulowanymi za pomocą klinów rys.9 .
8. Sprawdzić pion i poziom ościeżnicy.
9. Sprawdzone ościeżnice zalecamy przymocować na sztywno przy pomocy kołków (dybli) montażowych 

dostosowanych do rodzaju ściany. Ze względów estetycznych zaleca się wykonanie tych mocowań w felcu 
pod uszczelką, poniżej zawiasu górnego i dolnego oraz zaczepu zamka.

10. Dla sprawdzenia poprawności montażu zawiesić skrzydło drzwiowe i sprawdzić jego przyleganie.
11. Wyregulować położenie skrzydła w stosunku do ościeżnicy regulując ustawienie zawiasów. Ustawienie 

ościeżnicy powinno zapewnić jednakowe szczeliny pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą na całej wysokości  
i szerokości skrzydła. Uszczelka może ulec ściśnięciu max. o 3 mm.

12. Osadzoną i zabezpieczoną ościeżnicę zespolić z murem przy pomocy pianki montażowej. Piankę dozować 
w szczeliny między mur a ościeże na wysokości rozpórek i w obu górnych narożnikach rys.10 . Po upływie 24 
godz. można zdemontować rozpórki i kliny oraz usunąć nadmiar pianki.

13. Przymocować listwy wykończeniowe. Uwaga! opaski i ćwierćwałki nie należą do kompletu!
14. W pomieszczeniach narażonych na wilgoć zabezpieczyć silikonem miejsca styku ościeżnicy z podłogą 

i ścianą rys.8 . W przypadku ościeżnicy OB3 zabezpieczenie stanowi podkładka plastikowa rys.7 .

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.

UWAGA! Do wykończenia powierzchni nielakierowanych nie należy stosować farb i lakierów.
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A USZCZELKA

B KLEJ

C PODKŁADKA PLASTIKOWA

D SILIKON

E ROZPÓRKA

F KLIN

G PIANKA MONTAŻOWA

LUBLUB

tylko w OB3
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