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INSTRUKCJA MONTAŻU OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ W SYSTEMIE PRZESUWNYM

Do prac montażowych wymagane są: 
wkrętak, młotek, poziomica, rozpórki, kliny, pianka montażowa, silikon.

 Opakowanie zawiera: elementy ościeżnicy luzem, odbojnicę, spinki, złącze dwuelementowe, wkręty, klej 
do drewna. Poszczególne elementy w miejscach połączeń posiadają przygotowane otwory.

Otwór w murze:
1. 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.6 .

2. Zlikwidować wszelkie nierówności i oczyścić otwór w ścianie w celu zwiększenia przyczepności pianki montażowej.

Ościeżnica:
3. UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu wyciągnąć kątowniki regulowane z dwóch elementów pionowych i jednego 

poziomego. Sposób: trzymając element środkowy ościeżnicy, sklejony klejem konstrukcyjnym, zdecydowanym ruchem 
wyciągnąć kątownik regulowany zaczynając od dolnej powierzchni ościeżnicy.

4. Dwa elementy pionowe i jeden poziomy ułożyć względem siebie z zachowaniem kątów prostych rys.3 .
5. Niewielką ilość kleju do drewna nanieść na płaszczyzny połączeń elementów rys.2 . 
6. 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.3 .

Kątownik regulowany:
7. Przygotowanie do montażu przeprowadzić identycznie jak w przypadku ościeżnicy.
8. Istnieje możliwość zmniejszenia nominalnego zakresu obejmowania muru przez ościeżnicę o 15 mm poprzez odcięcie 

fragmentu pióra kątownika ( wzdłuż nafrezowania w kształcie litery „V”). Czynność  należy powtórzyć  w elemencie 
środkowym odcinając  część  ścianki wpustu od strony muru ( wzdłuż nafrezowania w kształcie litery „V”).

9. W wąskich płaszczyznach połączyć listwy spinkami. Dokręcając wkręt spinki należy kontrolować dokładność połączeń 
po stronie okleinowanej rys.4 .

Montaż w ścianie:
10. Zabezpieczyć silikonem dolne krawędzie elementów pionowych ościeżnicy i kątownika.
11. W otwór ściany przy pomocy klinów osadzić gotowe ościeże z zachowaniem szczeliny między murem około 15 mm oraz 

pionu i poziomu rys.6 .
12. Na wysokości ok. 90 cm i 170 cm od dolnej krawędzi poziomego elementu ościeżnicy oraz na wysokości progu 

zamontować rozpórki i napiąć je za pomocą klinów rys.5 .
13. Sprawdzić pion i poziom wstawionej ościeżnicy.
14. Osadzoną 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.6 . 
15. Po upływie 24 godzin zdemontować rozpórki i kliny, a następnie usunąć nadmiar pianki montażowej.
16. Nabić kątownik regulowany na ościeże.
17. 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.7

Montaż odbojnicy
18. Wyciągnąć przednią listwę odbojnicy (10 x 40 mm) razem z obcym piórem z elementu 55 x 30 mm.
19. Dociąć element 55 x 30 mm do długości H6 rys.8 .
20. Przyłożyć element odbojnicy (55 x 30 mm) do płaszczyzny kątownika równolegle do jego dłuższego wymiaru 10 mm od 

krawędzi felcu.
21. Przykręcić element odbojnicy 55 x 30 mm do kątownika za pomocą 4 wkrętów z łbem podkładowym 4 x 60 mm poprzez 

wywiercone w nim otwory. 
22. Po montażu karnisza, kątownika mocującego i szyny aluminiowej w wersji z obudową muru, dociąć przednią listwę do 

wysokości H7 rys.8 .
23. Dociętą listwę odbojnicy zamontować za pomocą obcego pióra na wcisk do elementu 55 x 30 mm

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.

rys.1

UWAGA! W przypadku drzwi z zamkiem hakowym montaż blachy zaczepowej w odbojnicy należy do ekipy montażowej (blacha zaczepowa 
znajduje się pod spodem skrzydła drzwiowego). Montaż należy wykonać po zamontowaniu obudowy muru z odbojnicą oraz po zawieszeniu 

skrzydła drzwiowego.
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A KLEJ

B PLASTIKOWE ZŁĄCZE DWUELEMENTOWE

C SPINKA

D PIANKA MONTAŻOWA

E ROZPÓRKA

F KLIN

G SILIKON


