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Návod - Jak na montáž skleněných dveří - HORNBACH.cz
Krok po kroku
Příprava
1. krok
Nejdřív si změřte šířku a výšku otvoru dveří a tloušťku
zdi. Aby údaje byly přesnější, měřte dveřní otvor nejméně
na třech místech. Vodováhou si ověřte, že dveře budou
zasazeny kolmo.

2. krok
Změřte otvor stěny v nejsilnějším bodě. Zárubně jsou
obvykle nastavitelné. Rozsah nastavení se liší podle
výrobce.

3. krok
Zjistěte, zda se dveře budou otevírat vpravo nebo vlevo
(dveře pravé nebo dveře levé). Nezapomeňte to uvést v
objednávce.

Montáž dveřních zárubní
1. krok
Pokud před montáží zjistíte, že je některá část zárubně
poškozena, tak je ještě čas jí vyměnit. Spodní závěs dveří
povolte šestihranným imbusem. Umístěte části rámu do
tvaru U na čistý povrch. U skleněných dveří je potřeba ještě
přivrtat držáky závěsů.

2. krok
Na kontaktní plochy naneste lepidlo na dřevo. Spojte rohy k
sobě.

3. krok
Nasaďte oba výstředníky. Potom nasaďte upínací třmen a
pevně utáhněte. Ještě jednou zkontrolujte, zda roh skutečně
lícuje.

Zde je místo pro vaše poznámky
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4. krok
Zafixujte ho spojovacími šrouby. Poslední kontrola a je
hotovo. Druhý roh spojte stejným způsobem.

Montáž rozpěry do dveřních zárubní
1.krok
K vytvoření cca 3 milimetrové mezery od podlahy použijte
dřevěné klínky.

2. krok
Pomocí vodováhy ověřte vodorovnou polohu příčného
rámu. V případě potřeby ho dole podložte klínky.
Zkontrolujte svislou část rámu a rozměr drážky. V případě
potřeby ho srovnejte. Jestli sedí, usaďte zárubeň do svěrky.

3. krok
První rozpěru zárubní vložte nejprve k hornímu rámu. Tak
zjistíte přesnou šířku dveří. Potom jí přeneste dolů do výšky
spodního pantu dveří. Nakonec nastavte druhou rozpěru
na správnou šířku a vložte ji do střední části zárubně. Vše
srovnejte a zárubeň postavte do dveřního otvoru.

4. krok
Přišroubujte obě spodní části závěsů šestihranným
imbusem.

5. krok
Pro vyrovnání dveřního rámu použijte svěrky.Kromě zde
použitých dveřních rozpěr můžete použít jednoduché
rozpěry a klíny. Jestliže klíny nesedí, uřízněte je na
správnou velikost a vložte nahoru nad příčný rám.Nastavte
šířku rozpěr a umístěte dolů do výšky spodního závěsu, do
výše zapadacího plechu a nahoru do výšky horního závěsu.
Klíny se vkládají vždy do výšky rozpěr mezi zárubeň a
stěnou.
6. krok
Rozbalte dveře. Místa pro našroubování závěsů vyčistěte
hadříkem a čističem na sklo. Pak už se k nim nedostanete.
Kromě toho pak závěsy lépe drží.Závěsy přišroubujte ručně
a pak dotáhněte imbusem. Šrouby nesmíte přetáhnout.
Nepřetáhni šrouby. Skleněné dveře zvedněte na podkládací
destičky, odstraňte chrániče rohů a zavěste.
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8. krok
Zkontrolujte volné otvírání dveřního křídla a správný
doraz do drážky. Jestli je to ok, dveře vysaďte a začněte
s přípravou na vyplňování mezer montážní pěnou. Před
použitím montážní pěny zasuňte do drážky kus tvrdého
papíru a přikrejte si podlahu, aby se neznečistila. Vezměte
si brýle, rukavici a řiďte se pokyny od výrobce pěny.Pěnou
vyplňte svislou mezeru mezi zárubní a stěnou v oblasti
výstuh. Až pěna vyschne, vyndejte papír a zbytky pěny
odřízněte.
9. krok
Na druhou stranu zárubně přijde ozdobná obložka. Naneste
do drážky zárubně lepidlo na dřevo a nasaďte ji.

10. krok
Uřízněte soklovou lištu a připevněte. Spáru mezi zárubní a
podlahu zasilikonujte. Nasaďte přechodovou lištu a pokud
mezi zárubní a zdí vznikla kvůli křivým stěnám mezera,
vyplňte tuto spáru akrylem.

Montáž dveřního kování
Při montáži dbejte na správnou polohu gumových podložek
mezi dveřním kováním a skleněnými dveřmi. Šrouby
utahujte ručně, nejlépe momentovým klíčem. Rozhodně
nepoužívejte aku šroubovák.Nakonec ještě namontuj štítek
klikové soupravy, obě kliky a krytky.

Otázky k e-shopu 251 060 060 - Po.-Pá. 08:00–19:00 hod., So.-Ne. 08:00-17:00 hod.

