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Obložková zárubeň vnitřní skládací
ostění na pokos
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7. Do předvrtaných otvorů vložíme závěsy a z boku polodrážky utáhneme v držáku pomocí šestihranného
klíče. Otvory pro klíč na připevnění závěsů zakryjeme přiloženou krytkou. 8. Pro snadnější a přesné
osazení zárubně doporučujeme provádět montáž
za použití zavěšeného dveřního křídla.
8. Doporučujeme zárubeň při osazení podložit cca 2
mm a vytvořit tak dilatační spáru mezi zárubní a
podlahou. Tímto se omezí vnikání vlhkosti do zárubně při vytírání podlah. Pro snadnější a přesné
osazení zárubně doporučujeme provádět montáž
za použití zavěšeného dveřního křídla.

Výrobek je určen pro použití v interiérech staveb.
Nesmí být skladován nebo používán v prostředí,
kde vlhkost podlah, stěn nebo ostatních stavebních konstrukcí je vyšší než 15 %. Není určen do
prostředí, kde relativní vlhkost vzduchu je vyšší
než 55 %.

Upozornění:

Výrobce doporučuje, aby montáž zárubní prováděl odborník dokonale seznámený s technologií montáže obložkových zárubní, protože se jedná o záležitost poměrně náročnou na
přesnost a případné omyly v montážním postupu vedou zpravidla k neodstranitelným chybám (záměna dílů, záměna stran - L/P, špatné rovinné osazení). U zárubní dodaných bez
povrchové úpravy (zárubeň není z výroby předem smontována) upozorňujeme na dodržení polodrážky 29 mm na závěsové / protiplechové straně zárubně.

Seznam montážních dílů a materiálů:

1. Boční díl závěsový (s připevněnými závěsy) šířka dle objednávky - viz označení na obalu ...................... 1 ks
2. Boční díl s protiplechem šířka dle objednávky - viz označení na obalu ................................................... 1 ks
3. Vrchní obložka spojená se středovou částí zárubně
(délka dle jmenovité šířky zárubně, šířka středu dle objednávky - viz označení na obalu) ..................... 1 ks
4. Vrchní obložka „slepá“ (délka dle jmenovité šířky zárubně - viz označení na obalu) .............................. 1 ks
5. Těsnění (dělka dle rozměru, minimálně 5 m) .......................................................................................... 1 ks
6. Spojovací kování - „excentrická“ spojka .................................................................................................. 4 ks
7. Vrut 4 x 45 mm ........................................................................................................................................ 4 ks
8. Krytka ...................................................................................................................................................... 3 ks
9. Zárubňový pant ....................................................................................................................................... 3 ks
10. Držák závěsu .......................................................................................................................................... 3 ks
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