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MONTÁŽNY NÁVOD

ZÁRUBNE UNICO

ZABUCHNITE SA

Montážné inštrukcie pre zárubne UNICO
vrták Ø 3 mm

1. ZAČÍNAME
Predvrtame ostenie podla nápražia,
vrtákom Ø 3mm (viz obr. 1.1).
Následne montážne otvory v nadpraží
zväčšíme na Ø 4mm (viz obr. 1.2).

vrták Ø 4 mm

obr. 1.1

2. MONTÁŽ NADPRAŽIA S OSTENÍM
Nadpražie s ostením položíme na rovnú podložku.
Pre spojenie použijeme 2 - 4 ks vrutov 4 x 60
v závislosti na šírke ostenia (viz obr. 1.3).
obr. 1.2
Zoskrutkované ostenie s nadpražím umiestníme
do stavebného otvoru, zaistíme montážními klinami
a vo vnútri rozoprieme (viz obr. 2.0).
Umiestnenie skontrolujeme pomocou vodováhy,
vzniknutú vôlu vypeníme montážnou penou.
Po zatvrdnutí vytečenú penu orežeme
a vyberieme montážne kliny.
obr. 1.3
a)

obr. 3.1

vrut 4 x 60

vzpera
obr. 2.0
číslo výkresu 18-3-021

b)
vrut oblá hlava

zárubňa

obr. 3.0

klinky

revize č. 04

vrut zápustná hlava
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dvere

3. MONTÁŽ PÁNTOV
Klasického falcového prevedenia (obr. 3.0).
Pozor: montáž pántov do ostenia,
zavesenie dverí a ich nastavenie, musíme
realizovať vždy před osadením obložky!
Bezfalcové provedenie (obr. 3.1 - a, b).
U bezfalcového provedenia pánt upevníme
najprv do dverného krídla, použijeme vrut
s polgulatou hlavou. Po zaklopení obložkami,
dverné krídlo s pántami namontujeme do ostenia
použijeme vruty zo zápustnou hlavou (viz obr 4.0).
Otvory pre skrutky v závesoch je nutné predvŕtať
vrtákom Ø 3 mm.
4. MONTÁŽ OBLOŽIEK
Ručnou pílkou odrežeme pero u bočních obložiek
podla obrázku (obr. 5.0). Na hornú hranu nažehlíme
hranovaciu pásku v príslušnom dekore.
Obložky lepidlom nebo transparentním
silikónom usadíme do ostenia.
5. MONTÁŽNE TESNENIA A ZAČISTENIE
Tesniaci profil vtlačíme do drážky v ostení a nadpraží,
skrátime podľa potreby. Styk spodnej časti zárubne
s podlahou ukončíme transparentným silikonom.

hranovacia páska
obr. 4.0
číslo výkresu 18-3-021

obr. 5.0

revize č. 04

NASTAVENIE BEZFALCOVÉHO 3D PÁNTU (obr. 6.0)
Výškové nastavenie
- vykonávame povolením montážných vrutov dverného krídla,
dvere nastavíme a vruty znova dotiahneme.
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1. Zaisťovacia skrutka
2.Nastavenie prítlaku dverného krídla
3. Stranové nastavenie

1

Výškové nastavenie max +- 2,5 mm
Nastavenie prítlaku + 3,5 mm; - 1,5 mm
Stranové nastavenie +- 1 mm
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obr. 6.0
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Návod na použitie a na uskladnenie zárubní
Zárubne vyrobené firmou SOLODOOR a.s. sú určené len pre vnútorné interiéry.
Zárubne pri bežnom používaní, primeranom a šetrnom zaobchádzaní, vyžadujú len minimálnu údržbu. Používanie zárubní začína
už ich skladovaním a montážou.
SKLADOVANIE ZÁRUBNÍ
Zárubne sú pre prepravu opatrené ochrannými obaly a fóliou. Zárubne je nutné skladovať v suchých a krytých priestoroch,
s max. vlhkosťou do 60 % a to iba pri neporušenom obale. Zárubne je nutné skladovať tak, aby nedošlo k ich prehnutiu.
Najvhodnejšie skladovanie zárubní je na plocho.
MONTÁŽ DVERÍ A ZÁRUBNÍ
Interiérové zárubne je možné montovať do odvetraných a vysušených priestorov s vlhkosťou 30 - 50%. Rozdiel teplôt medzi jednotlivými oddelenými priestormi nesmie byť väčšia než 10° C. Vyššiu alebo nižšiu vlhkosť, príadne väčší rozdiel teplôt môže spôsobiť nevratnú deformáciu a poškodenie. V prípade potreby je možné zárubne skrátiť na výšku, skrátením môže dôjsť k strate záruky.
ÚDRŽBA

Povrch je možné čistiť suchou, prípadne len mierne navlhčenou handričkou. Na odstránenie prachu a ľahkého znečistenia
použite handričku z materiálu, ktorý nepúšťa vlákna (napr. bavlneného, ľanového, alebo z jelenice), navlhčené veľmi slabo vodou
s niekoľkými kvapkami číreho saponátu na riad na vlhkosť zodpovedajúcej vlhkosti ľudskej ruky. Ošetrovanú plochu zárubní
zľahka, nie však až do mokra utrite a okamžite potom vytrite do sucha suchou handričkou. Používajte iba bežný saponát bez
dezinfekčné zložky, napríklad Jar, Pur, Clin, alebo Pronto multi-surface, prípadne bežný prostriedok určený na čistenie nábytku.
V prípade dyhovaných dverí je nutné použiť výhradne prostriedkov určených na umývanie a ošetrovanie lakovaného dreva.
Pre údržbu zárubní nepoužívajte organické rozpúšťadlá, látky na báze chlóru, lúhu či iných žieravín (napríklad prípravky
na odstraňovanie vodného kameňa), prípravky s obsahom voskov, olejov a emulzií, abrazívne čistiace prostriedky (brúsne a
leštiace pasty, prášky a iné látky schopné poškrabať plochu dverí alebo zárubní, napríklad piesok na riad), kefy a drôtenky,
aby nedošlo k poškriabaniu a narušeniu povrchovej úpravy.
ZÁRUKA

Predávajúci poskytuje na svoje výrobky predĺženú záručnú lehotu v dĺžke 5 rokov. Podmienkou tejto záruky je montáž výrobku
odbornou firmou s platným certifikátom od SOLODOOR as pre montáže (viď. www.solodoor.cz) a jedno nastavenie výrobku
takú firmou v priebehu tretieho roka trvania záruky. O nastavenie obdrží kupujúci od firmy doklad, ktorý pri uplatňovaní
5ročnej záručnej doby musí predložiť. Pri nesplnení uvedených podmienok platí záručná lehota dva roky. Záručná lehota
začína plynúť odo dňa dodania tovaru.
Po skončení životnosti a používanie zárubní odovzdajte tieto dvere k likvidácii do zberného dvora.
Veríme, že so zárubňami vyrobenými v spoločnosti SOLODOOR a.s. budete spokojnými užívateľmi.
Vyjadrite prosím svoju spokojnosť s montážou vykonanou certifikovanou firmou:
www.solodoor.cz/cs/dotazník-spokojenosti/
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