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NÁVOD NA MONTÁŽ ZÁRUBNE PRE POSUVNÝ SYSTÉM

K montáži potrebujete:
skrutkovač, kladivo, vodováha, rozpery, kliny, montážna pena, silikón.

 Balenie obsahuje: 
jednotlivé častí zárubne, dorazový stĺpik, lepidlo na drevo, imbusový kľúč, spona, skrutky.

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.6 .

2. Pripravený stavebný otvor v stene je potrebné dôkladne očistiť a vyrovnať všetky nerovnosti za účelom zvýšiť priliehavosť 
montážnej peny.

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 časti a jednu vodorovnú uložíme priľahlo k sebe pri zachovaní pravouhlosti obr.3 .
5. Na plastickú spojku nanesieme malé množstvo lepidla na drevo obr.2 . 
6. Po osadení a dotiahnutí sponiek spájajúcich obložky, osadíme dvojprvkové plastické spony v otvoroch horného boku aj 

zvislých prvkov zárubne. Následne ich zaskrutkujeme obr.3 .

Regulačná obložka:
7. Prípravu montáže vykonávame rovnako ako v prípade zárubne.
8. Existuje možnosť zmenšiť nominálny zakres hrúbky muriva o 15 mm prostredníctvom odrezania z pera obložky (pozdĺž 

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

9. V obložkovej časti osadiť sponky spájacie hornú obložku so zvislou časťou. Pri dokrúcaní šróbu sponky dôkladne kontrolujte 
fóliovanu stranu obložky obr.4 .

Montáž v stene:
10. Zabezpečiť silikónom dolné hrany zárubne a obložky.
11. V stavebnom otvore pomocou klinkov osadiť hotovú zárubňu pri zachovaní funkcie ľavá/pravá a nechať medzery medzi 

jednotlivými časťami a múrom cca 15mm obr.6 .
12. Vo výške 25 cm, 90 cm a 170 cm od dolnej hrany vodorovnej časti zárubne a tiež na šírku prahu namontovať rozperky a 

stabilizovať ich pomocou klinkov obr.5 .
13. Skontrolovať vodorovnú a zvislú časť zárubne.
14. Skontrolované zárubne doporučujeme upevniť pomocou montažnej peny. Montážnu penu aplikujeme do medzery 

medzi stenu a zárubňu vo výške rozperiek a rohovníka obr.6 . 
15. Po uplynutí 24 hodín môžeme demontovať rozpery a klinky a zároveň orezať nadbytok montážnej peny.
16. Nasunieme regulovateľnú časť.
17. V obložkovej časti osadiť sponky spájacie hornú obložku so zvislou časťou. Pri dokrúcaní šróbu sponky dôkladne kontrolujte 

fóliovanu stranu obložky obr.7 .

Montáž protinárazovej ochrannej lišty:
18. Vyberte prednú lištu protinárazovej ochrannej lišty (10 x 40 mm) spolu s perom, ktoré je umiestnené v časti protinárazovej 

ochrannej lišty s rozmermi 55 x 30 mm.
19. Časť protinárazovej ochrannej lišty s rozmermi 55 x 30 mm skráťte na dĺžku H6  obr.8 .
20. Časť protinárazovej ochrannej lišty (55 x 30 mm) priložte na stenu montážneho uholníka rovnobežne s jeho dlhšou 10 mm 

stranou od okraja drážky (pri priamej montáži na stenu je potrebné, aby ste zachovali bezpečnú vzdialenosť od okraja 
steny tak, aby protinárazová ochranná lišta bola pevne prichytená k stene).

21. Časť protinárazovej ochrannej lišty s rozmermi 55 x 30 mm pripevnite k montážnemu uholníku pomocou 4 skrutiek 
s hlavou s podložkou 4 x 60 mm cez navŕtané otvory (pri posuvných dverových krídlach s hákovým zámkom, je potrebné 
k protinárazovej ochrannej lište pripevniť takisto dverový protiplech). Pre verziu bez opláštenia steny, skráťte lištu s rozmermi 
10 x 40 mm na rovnakú dĺžku akú má časť protinárazovej ochrannej lišty s rozmermi 55 x 30 mm a pripevnite ju pomocou 
pera k časti s rozmermi 55 x 30 mm. Pre verziu s opláštením steny – postupujte podľa bodu 5.

22. Pri verzii s opláštením steny, po osadení garniže, montážneho uholníka a hliníkovej koľajnice, skráťte prednú lištu na 
výšku H7  obr.8 .

23. Skrátenú lištu protinárazovej ochrannej lišty pripevnite pomocou pera k časti s rozmermi 55 x 30 mm.

Upozornenie: Zárubňu nie je možné zalievať. Montáž je potrebné vykonávať v suchom a dobre vetranom prostredí po skončení
iných prác ako napr. maľovanie, pokladanie podlahy, stierkovanie a pod. Pred začiatkom montáže je potrebné skontrolovať
zárubne po kvalitatívnej stránke. Všetky viditeľné poškodenia povrchov a štruktúr zistené po montáži nepodliehajú záruke.
Prípustná vlhkosť miestnosti je max. 60 %, teplota od 10 – 30 °C.

Upozornenie! Na konečnú úpravu nelakovaných povrchov nemôžeme používať farby ani laky

obr.1

Výrobce:
INVADO Spółka z o.o. (LCC) - Polska
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Stabilizačný prvok ECLISSE
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Výrobce:
INVADO Spółka z o.o. (LCC) - Polska

A LEPIDLO

B DVOJDIELNA PLASTICKÁ SPOJKA

C SPONA

D PENA

E ROZPERKA

F KLIN

G SILIKÓN

Prierez 
protinárazovej 
lišty


