BEZOBLOŽKOVÝ DVEŘNÍ SYSTÉM
Otevírání dveří K SOBĚ, OD SEBE – tloušťka příčky zděné 105,SDK100
OBSAH BALENÍ

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO INSTALACI DVEŘNÍHO KŘÍDLA
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5,9 m.

SMĚR OTEVÍRÁNÍ
OTEVÍRÁNÍ K SOBĚ

OTEVÍRÁNÍ OD SEBE

model od sebe Sx

model od sebe Dx

model k sobě Sx

Ces informations sont remises a titre indicatif. SCRIGNO S.p.A. Unipersonale
decline toute responsabilite en cas d'erreur d'impression, de traduction, ou pour
tout autre motif. Elle se reserve le droit d'apporter toute modification pour le
montage et l'amelioration du produit sans preavis. Toute reproduction meme
partielle de ce document est formellement interdite.

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou pouze pro popisné účely. SCRIGNO
S.p.A. Unipersonale nenese odpovědnost za případné nepřesnosti způsobené
tiskovou chybou, chybným přepisem nebo z jakéhokoli jiného důvodu. Vyhrazuje
si právo provádět změny bez předchozího oznámení za účelem zlepšení svých
výrobků. Reprodukce tohoto dokumentu, byť částečné, jsou přísně zakázány ve
smyslu zákona.

The information given in this document is for descriptive purposes only. SCRIGNO
S.p.A. Unipersonale will not be held responsible for any inaccuracies caused by
printing errors,transcription errors or for any other reason,and reserves the right to
make modifications, without giving prior notice,for the improvement of its products.
The reproduction,including the partial reproduction,of this document is severely
prohibited within the terms of the Law.

Bei den veröffentlichten Daten handelt es sich um Richtwerte. Die Scrigno S.p.A.
Unipersonale lehnt jegliche Haftung für auf Druckfehler oder andere Ursachen
zurückzuführende Ungenauigkeiten ab, und behält sich das Recht vor, jederzeit
ohne Vorankündigung Verbesserungen am Produkt vorzunehmen. Der
Nachdruck ist auch auszugweise gesetzlich untersagt
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model k sobě Dx

I dati pubblicati sono indicativi. Scrigno S.p.A. Unipersonale declina ogni
responsabilita' per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa,
di trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto di apportare
modifiche atte a migliorare i prodotti senza preavviso. La riproduzione anche
parziale é severamente vietata a norme di legge.

Scrigno S.p.A. Unipersonale

Via Casale, 975 - 47822 - Sant'Ermete di Santarcangelo (RN) - Italy
Tel.+39 0541 757711 - Fax +39 0541 757780
www.scrigno.net e-mail: scrigno@scrigno.it
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Finální šířka příčky
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MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY

C

Čistá linie

1
Připravte si stavební otvor pro umístění zárubně dle tabulky rozměrů na předchozí
stránce. Stavební otvor: Přičtěte k celkovým rozměrům 30/40 mm na šířku a 20/25 mm
na výšku oproti úrovni podlahy.

Finální výška podlahy

3

Ohněte kovové patky připevněné k zárubni. Umístěte zárubeň a zkontrolujte
zarovnání olovnicí a vodováhou. POZOR: Spodní hrana zárubně musí být
umístěna v jedné rovině s hotovou podlahou.

2

Finální výška
podlahy

Na úrovni finální výšky podlahy vytvořte podpěry pro zárubeň. Vytvořte lišty pro
zarovnání omítky. Prolomte prostor v blízkosti kotev do zdiva.

4
Zafixujte zárubeň do vytvořeného otvoru pružinami a vyrovnejte stranu zárubně s úrovní
hotové stěny. Upevněte svorkami, znovu zkontrolujte zarovnání olovnicí a vodováhou.
Zajistěte zárubeň cementem v místech, kde se nacházejí kotvy a dále v několika
místech po obvodu.

5
Cementovou maltou vyplňte prázdná místa mezi hliníkovou zárubní a hrubou zdí,
věnujte maximální pozornost, abyste nezpůsobili posun zárubně, vyčkejte na vyschnutí
malty.

6
Umístěte perlinku v poloze znázorněné na obrázku. Naneste omítku, pečlivě
dodržujte linii určenou samotnou zárubní. Pozor: Překročení omítky přes linii
danou hliníkovou zárubní narušuje správnou funkci dveří a ruší estetický
účinek rovinnosti mezi stěnou a dveřmi. Pozor: Výztužné distance vyjměte
pouze po vyzrání omítky.
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Finální šířka příčky

100 SDK
2145

MONTÁŽ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY

C

Připravte otvor k umístění zárubně
podle tabulky rozměrů na
předchozí stránce.

1

jednoduchý záklop

12.5

MODEL
OD SEBE

75

Umístěte zárubeň a zkontrolujte zarovnání olovnicí a
vodováhou. Vyrovnejte zárubeň ve vytvořeném otvoru,
zafixujte ji svorkami a opět zkontrolujte olovnicí a
vodováhou. Připevněte zárubeň pomocí vrutů podél
svislých a horních profilů.
POZOR: Spodní hrana zárubně musí být umístěna v
jedné rovině s hotovou podlahou.

stěna v rovině
se zárubní

2
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MODEL K
SOBĚ

stěna v rovině
se zárubní

Umístěte SDK desky. Upevněte je šrouby k zárubni a ke
struktuře pro sádrokarton. Aplikujte jemnou perlinku pro
zakrytí spojů a omítněte. Srovnáním napojte na zeď
profily, které vymezují světlost průchodu.

3
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Finální výška
podlahy

MONTÁŽ A LAKOVÁNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA

1
Odstraňte dřevěné distanční vložky. Zakytujte otvory šroubů. Očistěte
hliníkovou zárubeň od případného znečištění cementem a pokračujte v
povrchové úpravě. Jako první aplikujte vhodně zředěný cementit. Instalujte
těsnění po obvodu rámu. Upozornění: Vyhněte se silným vrstvám laku nebo
jeho nahromadění v okrajích, což by mohlo ovlivnit pohyb dveřního panelu.

3
Vyčistěte otvory pro vložení pantů a zámku od jakýchkoliv zbytků laku.
Pokračujte v instalaci zámku a pantů.

A

2
Očistěte pečlivě dveřní panel a dokončete lehkým nátěrem. Důležité: Každý způsob
úpravy (např. lakováním, aplikací tapety, atd.), musí být proveden vždy na obou
stranách ve stejné míře. Upozornění: Vyhněte se silným vrstvám laku nebo jeho
nahromadění v okrajích, což by mohlo ovlivnit pohyb dveřního panelu.

4
Vyčistěte všechny stopy laku v místech montáže. Zajistěte protiplech zámku pomocí
přiložených šroubů. Nastavitelný protiplech má imbusové šrouby pro boční nastavení
vnitřního pouzdra na výstupu z těsnění.

B

C
E
D
ZÁRUBEŇ

C

Zárubeň

A

KŘÍDLO

B

nastavení výšky
Dveře

6
5

Přimontujte dveřní panel v místě s otvory pro panty v
rámu. Zajistěte pomocí dodaných šroubů.
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Regulace pohybu a vůle mezi zárubní a křídlem prostřednictvím regulace ve třech osách pantů.
S regulací začněte od horního pantu. Nastavení výšky: Vložte klín pod dveře, povolte šrouby (B),
vtlačte klín pod dveře do požadované výšky, utáhněte šrouby (B) (± 2,5 mm). Nastavení hloubky:
Povolte šrouby (C) pomocí excentrického klíče (E) (± 1 mm). Pro dokončení regulace utáhněte šrouby
(C) a nasaďte krytky na panty. Boční regulace: Otočte šroub (D) ve směru hodinových ručiček a proti
směru hodinových ručiček, dveře se posunou o ± 1,5 mm.

