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NÁVOD NA MONTÁŹ REGULOVANEJ ZÁRUBNE

[OBR.12] Balenie obsahuje: nezmontované prvky zárubne, pánty, spony, dvojdielne spojovníky, skrutky, inbusový kľúč. 
Jednotlivé prvky majú na miestach, v ktorých sa spájajú, vopred pripravené otvory.

Pre montážne práce sú potrebné:
skrutkovač, kladivo, vodováha, rozpery, klíny, montážna pena, lepidlo na drevo a silikón.

POZOR! Zárubňa nesmie byť vmurovaná. Montáž môže byť prevedená v suchých miestnostiach, dobre ventilovaných s úplne ukončenou 
povrchovou úpravou stien a podlahy. Prípustná vlhkosť miestnosti : max. 60 %

Otvor v stene:
1. Pred začatím montáže zárubne je nutné prichystať vhodné otvory v stene. Otvory v stene musia byť 1. rovnakej vonkajšej 

šírky a výšky zárubne ( v katalógu a tiež v priloženom obrázku označené ako s3 a h3) plus 15 mm pre montažnú penu na 
každej strane [OBR.13] .

2. Odstrániť všetky nerovnosti a očistiť otvor v stene, tak aby bola umožnená zväčšená priľnavosť montážnej peny.

Časti zárubne:
3. POZOR! Pred začatím montáže je potrebné vytiahnúť regulované obložky z dvoch zvislých časti 3. a jednej vodorovnej. 

Spôsob: držiac strednú časť zárubne, zlepenú konštrukčným lepidlom, opatrne ťahať regulovanú obložku od spodnej časti 
zárubne.

4. Dve zvislé a jednu horizontálnu časť uložiť kolmo na seba, tak aby bol medzi nimi dodržaný pravý uhol [OBR.4] .
5. Časť lepidla na drevo naniesť na plochy, v ktorých budú elementy spájané [OBR.3] .
6. Po naložení a priskrutkovaní sponiek, do otvorov horného trámu a zvislých elementov založiť dvojdielne plastové spoje. 

Následne spoje priskrutkovať skrutkami / z dlhšiej strany spojky [OBR.4]. 
7. Priskrutkujte kapsy [OBR. 5]. Vložte pánty do otvorov lôžok a dotiahnite upevňovacími skrutkami [OBR. 6], skontrolujte, či sa 

rozmery dverového krídla zhodujú.

Regulovaný uhoľník:
8. Prípravu na montáž previesť rovnako ako pri montáži ostenia.
9. Existuje možnosť zmenšiť nominálny zakres hrúbky muriva o 15 mm prostredníctvom odrezania z pera obložky (pozdĺž 

perforovanej/zoslabenej časti v tvare písemena V) [OBR.11]. Danú činnosť zopakovať v strednej/vrchnej časti, odrezaním  
z pera obložky zo strany muriva ( pozdĺž perforovanej/zoslabenej časti v tvare písemena V).

10. Lišty užších povrchov spojiť sponkami. Pri prikrúcaní skrutky kontrolovať presnosť spojenia od strany dýhy [OBR.7].

Montáž zárubne v stene:
11. Dolné hrany zvislých častí zárubne a uhoľníka zabezpečiť silikónom.
12. Zárubňu osadiť do otvoru v stene, stabilnosť zabezpečiť klínami s zachovaním funkcií P alebo L. Ponechať medzery medzi 

múrom a zárubňou veľkosti okolo 15 mm. Dodržať správnu vertikálnu a horizontálnu polohu [OBR.8].
13. Vo výške horných a dolných pántov, zámka a prahu založiť 3 rozpery, ktoré za pomocou klínov napneme [OBR.8].
14. Overiť správnu vertikálnu a horizontálnu polohu zárubne.
15. Pre overenie správneho výsledku montáže zavesiť krídlo dverí a skontrolovať jeho prieliehanie k zárubni.
16. Zárubňu zabezpečiť pred znečistením nadmerným množstvom montážnej peny. Zainštalované a zabezpečené časti zárubne 

montážnou penou spojiť so stenou. Montážnu penu striekať do špáry ponechanej medzi stenou a zárubňou v miestach, kde 
boli založené rozpery a tiež pri oboch horných rohoch [OBR.9].

17. Po uplynutí 24 hodín zdemontovať rozpery, vybrať klíny a následne odstrániť nadmerné množstvo montážnej peny.
18. Regulované uhoľníky nabiť na rohy zárubne.
19. V prípade, že zárubňa bola inštalovaná v miestnostiach, ktoré majú priamy styk s umývateľnými povrchmi alebo s vlhkom / 

napr. kúpeľne/, miesta priameho styku zárubne s podlahou a stenou treba utesniť silikónom [OBR.10].

POZOR! Pre povrchovú úpravu plochy bez náterov nepoužívajte vodou riedené farby a laky.
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s3 - vonkajšia šírka zárubne
h3 - vonkajšia výška zárubne

A - KONŠTRUKČNÝ LEP F - ROZPERKA

B - TESNENIE G - PENA

C - LEPIDLO H - KLIN

D - DVOJDIELNA PLASTICKÁ SPOJKA I - SILIKÓN

E - SPONA

tu zlomiť

tu zlomiť


