
1. Podmínky pro montáž
 - před zahájením montáže zajistěte stavební připravenost ( teplota, vlhkost, dokončení podlah
   a další ) dle pokynů firmy Gerbrich s.r.o.

2. Kontrola dílů zárubně
 - před zahájením montáže zkontrolujte, že balení obsahuje veškeré potřebné díly dle
    montážního návodu a proveďte vizuální kontrolu povrchu všech dílů zárubně

3. Seznam komponentů - obrázek 1 - 3
 - svislá stojna 2x
 - vodorovná stojna ( nadpraží ) 1x
 - svislá záklopová obložka 2x
 - vodorovná záklopová obložka 1x
 - excentr 4x
 - vrut na spojení ostění 4x
 - nosný hranol garnýže 1x
 - čelo garnyže 1x ( složeno ze 3 kusů )
 - kolejnice 1x
 - sada posuvného kování 1x
 - sada hmoždin a vrutů pro připevnění nosného hranolu 1x 
 - posuvné dveře 1x
 - dorazový hranol ( 1x, je-li součástí objednávky )

4. Montáž slepé zárubně
 - připravte si rovnou montážní plochu
 - na montážní plochu položte dvě stojny a nadpraží, pomocí excentrů a vrutů spojte tyto díly
   k sobě. Pro lepší pevnost doporučujeme zárubeň slepit v pokosech disperzním lepidlem
   ( lepidlo není součástí montážní sady ). obrázek 4 a 5
 - takto připravenou část zárubně vsaďte do
   stavebního otvoru a vyrovnejte pomocí vodováhy
 - zárubeň zafixujte pomocí dřevěných klínků a rozpěr
 - následně prostor mezi zárubní a stavebním otvorem
    vyplňte stavební nízkoexpanzní PUR pěnou. obrázek 6

Montážní návod pro posuvné dveře
 - dále si připravte záklopovou část obložkové zárubně ( 2x svislá a 1 x vodorovná obložka ).
   Tyto obložky k sobě spojte pomocí excentru, spoj doporučujeme slepit disperzním lepidlem.
   Po vytvrdnutí PUR pěny naneste bodově do drážky ostění silikon a nasuňte záklopovou část 
   zárubně. Pokud vzniknou mezi zárubní a zdivem nějaké spáry doporučujeme je vyplnit 
   akrylátovým tmelem. obrázek 7 a 8

5. Montáž dorazového hranolu
 - tento hranol není nutné vždy používat v systému posuvných dveří. 
 - hranol se montuje na svislou obložku, na stranu kam se bude dovírat dveřní křídlo.

6. Montáž garnýže - obrázek 9 a 10
 - garnýž se skládá z nosného hranolu a čela garnýže
 - nosný hranol umístěte 3 mm nad namontovanou obložkovou zárubeň. Délkový přesah
   hranolu je vždy ve směru otevírání dveřního křídla, z druhé strany hranol lícuje s venkovní
   hranou obložkové zárubně.
 - takto připravený hranol ukotvěte pomocí hmoždin a vrutů

 - následuje montáž hliníkové kolejnice. Kolejnici přišroubujte dle přiloženého obrázku 13
 - do kolejnice vsuňte pojezdové vozíky a koncové dorazy - obrázek 11
 - na horní hranu dveřního křídla našroubujte kovové úchyty pojezdů, osově na střed křídla,
   ve vzdálenosti 100 mm od hrany křídla - obrázek 12

obrázky 11, 12 a 13 na zadní straně
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 - zavěste dveřní křídlo do pojezdu, zkontrojujte vůli mezi podlahou a křídlem, popřípadě
   seřiďte pomocí seřizovacích závěsných šroubů na cca 8 mm - obrázek 14

 - pomocí dorazových dílů vymezte rozsah pohybu dveřního křídla, na podlaze označte místo, 
   které dveře překrývají v otevřené i uzevřené poloze. Do tohoto místa přilepte nebo 
   přišroubujte vodící trn. Vodící trn musí zapadat do drážky, která je vyfrézována ve spodní
   hraně křídla. Při montáži dbejte na zajištění rovinnosti křídla se zárubní.
 - po osazení dveří zaklopte nosný hranol krycím čelem. Krycí čelo je tvořeno z dvou bočních
   čel a hlavní čelní  krycí desky. K hranolu jsou tyto části kotveny pomocí lamelového spoje a 
   zajištením dvěma vruty.

7. Montáž posuvných dveří před stěnu je tímto dokončena - obrázek 15

Upozornění :
Výrobce doporučuje, aby montáž prováděl odborník seznámený s technologií montáže 
obložkových zárubní, protože se jedná o záležitost poměrně náročnou na přesnost a případné
omyly v montážním postupu vedou z pravidla k neodstranitelným chybám.
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