OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ z MDF
REGULOVATELNÉ

NÁVOD K MONTÁŽI

POZOR:
Před začátkem montáže je nutné se
seznámit s tímto návodem.

Dodavatel:
MANDELLI s. r. o.
K Rozvodně 155,
530 09 Pardubice
tel. 466 531 874 mobil: 775 668 462
www.mandelli.cz
Montáž je nutné provádět v místnostech, kde jsou již dokončeny a upraveny stěny (tapety,
obklady, panely, malby) a podlahy (parkety, plovoucí panely, koberce, dlažba, atd.). Přípustná
vlhkost vzduchu v místnosti během montáže je max. 60% a okolní teplota vzduchu nad 15 stupňů
celsia .
1. Kromě sestavy prvků k montáži zajistěte:
pracovní desku
- kladívko
montážní rozpěry
- vodováhu
montážní pěnu
- plochý šroubovák
lepidlo na dřevo
- imbusový klíč(č. 4)
těsnící silikon
- distanční klínky

2. Na připravené pracovní desce (čistý a rovný povrch, který nezpůsobí poškození montovaných
prvků) rozbalte balík se zárubněmi, rozložíte jednotlivé prvky a zjistěte, zda balení obsahuje
všechny díly zárubní. Prvky zárubní(obr. č.5):
- 1x nadpraží
- 2x stojka
- 3x rámovací lišta
3. Do drážky, která se nachází v čele spoje nadpraží se stojkou naneste lepidlo na dřevo a oba
díly spojte pomocí pera (obr.č.1).
4. Stojky položte pod pravým úhlem vůči nadpraží (obr. 5), osaďte výstředníky a spojky
rámovacích lišt (obr. 2), otočte výstředníky a dbejte především na to, aby byly spoje rámovacích
lišt na vnější (dýhované) straně těsné. Osaďte kovové sponky v drážkách, které se nacházejí na
nadpraží a stojkách pomocí přiměřeného úderu kladivem do sponky. Zkontrolujte pravý úhel a
eventuelně upravte. Stejnou operaci opakujte na druhém rohu zárubně.
5. Spodní část zárubní natřete silikonem k případnému zamezení vnikání vlhkosti do obložky.
6. Položte na pracovní desku rámovací lišty, spojte je pomocí výstředníků a dbejte na přesnost
spoje na vnější (dýhované) straně (obr. č. 2).
7. Hotové, složené zárubně umístěte v otvoru pro dveře pomocí distančních klínků a montážních
rozpěrek. Je doporučeno jejich konce zajistit filcem, aby nedošlo k poškození dekoru zárubní.
Zajistěte stejnou délku všech montážních rozpěrek, při tom použijte rozměr přímo pod nadpražím
(obr. č. 3).
8. Obložkovou zárubeň vložte do otvoru a zajistěte proti pohybu při zachování stejnoměrné
vzdálenosti od zdi.
9. Zkontrolujte pomocí vodováhy nádpraží, stojky a eventuelně upravte osazení zárubní.
10. Panty zárubně namontujte pomocí imbusového klíče a nastavte vzdálenost cca 5 mm od
zárubně.
11. Opatrně zavěste křídlo dveří a zkontrolujte její přiléhání.
12. Očistěte mezeru mezi zárubní a stěnou od nečistot.
13. Aplikujte nízkoroztažnou montážní pěnu mezi zárubně a stěnu v místech upevnění rozpěrek.
Po uplynutí doby zaschnutí stanovené výrobcem demontujte rozpěrky. Při aplikaci pěny
pamatujte, že několikanásobně zvětší svůj objem.
14. Do drážky ve stojkách aplikujte na více místech nevelké množství silikonu nebo lepidla a
následně vsuňte rám sestavený (podle bodu 6) z rámovacích lišt.
15. V místnostech, kde se zárubně nebo rámovací lišty dotýkají omyvatelných povrchů (obklady,
panely, omyvatelné tapety, PVC), utěsněte tyto spoje se stěnou a podlahou silikonem
v odpovídající barvě. Utěsnění silikonem nepoužívejte pokud je zárubeň osazena na koberci.

Obr.5: schéma montáže zárubně
Kovová sponka

Nadpraží

Rámovací lišta

Výstředník
Stojka

POZOR:
Po namontování zárubně není možné provádět „mokré“ dokončovací práce, jako vylévání
nivelačních hmot, pokládání dlažby, atd.
Při montáži dveří s patentovým zámkem je nutné v místě protiplechu zámku vylomit plastovou
záslepku. Vylomením této záslepky je umožněno dvojité otočení klíčem v zámku.

Obr. 1: osazení dřevěné lamely

obr. 3: montáž zárubně
v otvoru pro dveře
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Obr. 2: spojení rámovacích lišt

Obr. 4: průřez zárubně a možné rozměry zárubní

