
 

 

 
INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI (PL) 

 
Instrukcja montażu towaru (wytyczne Gwaranta co do sposobu montażu) 

 
1. Przed przystąpieniem do montażu należy rozpakować towar i sprawdzić, czy został 

on dostarczony zgodnie z zamówieniem (właściwy model, kompletność zestawu) 
2. Otwór montażowy powinien być większy o minimum 2 cm od wymiaru drzwi 

razem z ościeżnicą, mierzonego po zewnętrznej.  
3. Drzwi należy montować na skrzydle otwartym pod kątem minimum 90 stopni. 

Skrzydło należy podeprzeć od spodu. Nie należy zdejmować skrzydła z ościeżnicy. 
4. Wstawić drzwi w otwór montażowy, sprawdzić poziom, pion i kąt. Ościeże 

powinny być właściwie przygotowane pod montaż drzwi z zachowaniem 
odpowiednich pionów i poziomów. 

5. Ościeże zaklinować przy pomocy klinów lub przy użyciu pneumatycznych poduszek 
montażowych w celu unieruchomienia.  

6. Drzwi należy przytwierdzić przez otwory w ościeżnicy za pomocą kotew stalowych 
Ø 10mm (nie załączone w zestawie) 

7. Po zamontowaniu na kotwach stalowych należy sprawdzić czy drzwi prawidłowo 
działają, tj. skrzydło prawidłowo dolega do ościeżnicy, nie sprężynuje, zamki 
pracują poprawnie – zarówno na otwartym, jak i zamkniętym skrzydle. W 
przypadku ocierania skrzydła o ościeżnicę należy wykonać wstępną regulację na 
zawiasach.  

8. Rozeprzeć drzwi wewnątrz futryny i przystąpić do wypełnienia przestrzeni między 
ościeżnicą a murem pianką montażową: 
a) ościeżnicę należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem taśmą malarską, 
b) należy użyć piany montażowej niskoprężnej wstrzykiwanej za pomocą 

pistoletu, 
c) skrzydło do momentu całkowitego zastygnięcia piany montażowej powinno 

być podparte spodem oraz otwarte.  
9. Po zastygnięciu usunąć nadmiar piany montażowej. 
10. Należy usunąć kliny, a puste miejsca wypełnić pianką. 
11. Zamocować dołączone do zestawu okucia. 
12. Miejsca po kołkach zamaskować zaślepkami. 
13. Zamontować szyldy oraz klamkę w skrzydle drzwiowym. 
14. Sprawdzić poprawność działania zamontowanych drzwi. 

 
WARUNKI EKSPLOATACJI DRZWI 

 
Zasady właściwego użytkowania towaru 

 
1. Bezpośrednio po montażu drzwi usuwamy folię zabezpieczającą zarówno z 

laminatu jak i aplikacji inox. 
2. Niezależnie od miejsca montażu towaru, elementy mechaniczne (zamki, zawiasy) 

oraz próg co najmniej raz w roku powinny być konserwowane przy użyciu 
dostępnych na rynku preparatów przeznaczonych do tych celów.  

3. Drzwi co najmniej raz w roku powinny być regulowane na zawiasach. 
4. Pomieszczenie, w którym zamontowano drzwi podczas całego okresu eksploatacji 

powinno posiadać skutecznie działającą wentylację i być ogrzewane w czasie zimy, 
chyba że drzwi będą zamontowane w pomieszczeniu słabo ogrzewanym o dużej 
wilgotności i słabej wentylacji, wówczas może wystąpić tzw. roszenie powierzchni 
metalowych, które nie aktualizuje odpowiedzialności gwarancyjnej Gwaranta.  

 

Warunki eksploatacji 
 

1. Nie wieszać się całym ciężarem ciała na klamce podczas użytkowania drzwi.  
2. Nie opierać o poszycie drzwi ciężkich przedmiotów z ostrymi krawędziami. 
3. Przy ewentualnych zabrudzeniach próbować je usunąć przy pomocy miękkiej 

szmatki, ciepłą wodą z dodatkiem klasycznych nieagresywnych w działaniu 
środków czyszczących. Nie czyścić rozcieńczalnikami. 

4. Przy zabrudzeniach na zdobieniach inox próbować je usunąć przy pomocy 
miękkiej szmatki, ciepłą wodą z dodatkiem klasycznych nieagresywnych w 
działaniu środków czyszczących. Nie czyścić rozcieńczalnikami. 

5. Zabrudzenia szyb usunąć miękką szmatką nasączoną płynem do mycia szyb i 
przetrzeć suchym ręcznikiem papierowym.  
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