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PRZED MONTAŻEM
1.  Przygotować narzędzia.
2.  Dokonać wstępnych oględzin PRODUKTU przed usunięciem opa-

kowania ochronnego oraz sprawdzić zgodność z zamówieniem.
3.  Usunąć opakowanie nie niszcząc styropianu, kartonu, dolnej listwy 

oraz etykiet Producenta, przechowując je do zakończenia montażu.
4.  Zaleca się korzystanie z wykwalifikowanych ekip montażowych. 
5.  Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami 

BHP.
6.  Montaż rozpocząć po zakończeniu innych prac remontowo-budow-

lanych (malowanie, tapetowanie, układanie płytek i paneli) w po-
mieszczeniach o wilgotności nie przekraczającej 50%.

7.  Sprawdzić wszystkie wymiary zgodnie ze schematem obok.
8.  Akcesoria drzwi przylgowych:

– 2 lub 3 zawiasy 1 lub 2 czopowe wkręcane (zależnie od modelu 
i zamówienia)

– jednoskokowy zamek zapadkowo-zasuwkowy w drzwiach we-
wnątrzlokalowych,

– dwuskokowy zamek bolcowy (dolny lub/i górny) w drzwiach 
wejściowych,

– akcesoria za dopłatą, wg indywidualnego zamówienia.
9.  Akcesoria drzwi bezprzylgowych:

– 3 zawiasy ukryte,
– zamek magnetyczny,
– akcesoria za dopłatą, wg indywidualnego zamówienia.

MONTAŻ SKRZYDŁA  
PRZYLGOWEGO

1.  Rozpakować i założyć skrzydło drzwiowe sprawdzając przyleganie 
do ościeżnicy. 

2.  Zdjąć skrzydło z ościeżnicy (dotyczy skrzydeł płytowych, wyposażo-
nych w zawiasy jedno czopowe), wyregulować zawiasy i ponownie 
założyć. 

3.  Skrzydło płytowe posiada fabrycznie wkręcane zawiasy 1-czopowe. 
Skrzydło ramiakowe należy montować na trzech zawiasach 2-czo-
powych.

4.  Sprawdzić działanie zamka poprzez 3-krotne zamknięcie drzwi.
5.  Wyregulować zawiasy (dotyczy skrzydeł ramiakowych, wyposażo-

nych w zawiasy dwu czopowe) bez zdejmowania z ościeżnicy. 
6.  Sprawdzić działanie zamka (zamków) i zamontować akcesoria.

MONTAŻ SKRZYDŁA  
BEZPRZYLGOWEGO

1.  Rozpakować skrzydło. 
2.  Osadzić zawiasy w skrzydle i zaznaczyć punkt, w którym będą 

mocowane wkręty montażowe. Uwaga:  od wewnętrznej strony 
zamieszczone są wybrane oznaczenia:

 L - zawias do skrzydła lewego
 R - zawias do skrzydła prawego
 DOOR lub DOORSIDE - element zawiasu mocowany w drzwiach,
 FRAME - element zawiasu mocowany w ościeżnicy.
3.  Usunąć zawias a w zaznaczonym miejscu nawiercić otwory pod 

wkręty mocujące. Otwory o głębokości 30-40 mm wykonać stosując 
wiertło ø3 mm. 

4.  Zamocować zawiasy w skrzydle drzwiowym.
5.  Założyć skrzydło przykręcając zawias do ościeżnicy.
6.  Sprawdzić przyleganie i wielkość szczelin. Wyregulować zawiasy, 

sprawdzić działanie zamka (zamków) i zamontować akcesoria.

Schemat 1. Skrzydło przylgowe Schemat 2. Skrzydło bezprzylgowe
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(rysunek poglądowy skrzydła drzwiowego płytowego z trzema zawia-
sami, w wersji z dwoma zawiasami rozstaw górnego i dolnego zawiasu 
nie zmienia się)
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