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NÁVOD NA MONTÁŽ OBKLAD KOVOVEJ ZÁRUBNE

K montáži potrebujete: skrutkovač, kladivo, vodováha, rozpery, kliny, montážna pena (doporučená 
dvojzložková), lepidlo na drevo, silikón.

Balenie obsahuje: 
voľne balené zárubne, pevné závesy, skrutky, hniezda, imbusový kľúč, predpripravené 
otvory k montáži.

Otvor kovovej zárubne:
1. Kovová zárubňa má mať uvedené rozmery:

Dvere „60“ – 600 x 1975mm
Dvere „70“ – 700 x 1975mm
Dvere „80“ – 800 x 1975mm
Dvere „90“ – 900 x 1975mm

Zárubňa:
2. Dve zvislé časti a jednu vodorovnú uložíme priľahlo k sebe pri zachovaní pravouhlosti.
3. Na plastickú spojku nanesieme malé množstvo lepidla na drevo. 
4. Na vodorovnom hornom napraží sa nachádzajú navŕtané otvory do ukosu. Na zvislej časti sa nachádza 
otvor na valček so skrutkou. Pomocou skrutky alebo valčeka je potrebné spojiť nadpražie /hornú časť so zvislými 
časťami/ a následne usadiť hniezda.
5. V zárubňovej časti v mieste závesov sa nachádza otvor na skrutku /samorezka/. Pomocou ktorého je 
potrebné spojiť obklad kovovej zárubne s kovovou zárubňou obr.1 . Následne vložiť závesy do otvorov hniezd 

obr.2  a dotiahnuť spájajúcimi skrutkami.

Regulačná obložka:
6. Prípravu montáže vykonávame rovnako ako v prípade zárubne.
7. V  obložkovej časti osadiť sponky spájacie hornú obložku  so zvislou časťou. Pri dokrúcaní šróbu sponky 

dôkladne kontrolujte fóliovanu stranu obložky.

Montáž kovovej zárubne:
8. Zabezpečiť silikónom dolné hrany zárubne a obložky.
9. Vo výške závesov dolných, stredných a horných, zámku al. prahu, medzi zárubňou a múrom vložiť dištančné 

podložky. Penové časti vodorovne zastabilizovať rozperami regulovanými pomocou klinkov. 
10. Skontrolovať vodorovnú a zvislú časť zárubne. 
11. Po skontrolovaní správnosti montáže zavesíme dverné krídlo a kontrolujeme jeho priliehanie.
12. Osadený a zabezpečený obklad spájame s kovovou zárubňou pomocou montážnej peny a pomocou 

samoreziek v prichystaných otvoroch, ktoré sa nachádzajú v mieste závesov obr.1 .
13. Montážnu penu aplikujeme do medzery medzi kovovú zárubňu a obklad kovovej  obr.3  vo výške rozperiek 

a rohovníka..
14. Po uplynutí 24 hodín môžeme demontovať rozpery a klinky a zároveň orezať nadbytok montážnej peny.
15. Nasunieme regulovateľnú obložku na obklad kovovej zárubne.
16. V miestnostiach náchylných na vlhkosť zabezpečíme silikónom miesta styku zárubne s podlahou  

a stenou.                                                                                                                                                                     

Upozornenie! Montáž je potrebné vykonávať v suchom  a dobre vetranom prostredí po skončení iných prác 
ako napr. maľovanie, pokladanie podlahy, stierkovanie. 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.
Nelepte na jednotlivé časti ochranné pásky! Lepenie alebo oblepovanie  výrobkov ochrannými páskami si 
berie na zodpovednosť montážnik alebo užívateľ

Výrobce:
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