Instrukcja prawidłowego montażu i użytkowania
ościeżnicy stałej.
Opakowanie zawiera elementy ościeżnicy luzem, zawiasy i
wkręty. Poszczególne elementy w miejscach połączeń posiadają
przygotowane otwory.

6. Na wysokości zawiasów dolnych, górnych zamka oraz progu
włożyć listwy zaporowe zapobiegające wypaczeniu
elementów ościeżnicy.

Do prac montażowych wymagane są: wkrętak, poziomica,
rozporki, klocki dystansowe, kliny pianka montażowa (ewentualnie
dodatkowo klej do drewna i silikon)
Uwaga! Ościeżnicy nie wolno wmurowywać! Montaż
należy wykonywać w pomieszczeniach suchych, dobrze
wentylowanych po ukończeniu innych prac jak np. malowanie,
układanie podłóg, tynkowanie.
Przed przystąpieniem do montażu należy ościeżnicę sprawdzić!
Zamontowanie ościeżnicy oznacza, że została ona odebrana pod
względem jakościowym. Wszelkie widoczne uszkodzenia struktury
i powierzchni zgłoszone

Przygotowanie do montażu.
1. Rozpakować elementy ościeżnicy, sprawdzić jakość
wykonania, dokładność wykonania elementów, kompletność
zestawu.

2. Przygotować otwór w ścianie, (sugerowane wymiary otworu
zawarte są w tabeli poniżej) oczyścić z zanieczyszczeń oraz
wyrównać wszelkie nierówności w celu zwiększenia
przyczepności
Rozmiar Szer. Otworu Wys. Otworu
„60"
700 mm
2080 mm
„70”
800 mm
2080 mm
„80"
900 mm
2080 mm
„90"
1000 mm
2080 mm
„100"
1100 mm
2080 mm

7. Sprawdzić pion i poziom ościeżnicy
8. Sprawdzoną ościeżnicę przymocować na sztywno przy
pomocy kołków (dybli) montażowych.

9. Dla sprawdzenia poprawności montażu zawiesić skrzydło
drzwiowe i sprawdzić jego przyleganie. Wyregulować
położenie skrzydła w stosunku do ościeżnicy regulując
ustawienie zawiasów. Ustawienie ościeżnicy powinno
zapewnić jednakowe szczeliny pomiędzy skrzydłem a
ościeżnicą na całej wysokości i szerokości skrzydła.
Uszczelka może ulec ściśnięciu maksymalnie o 0,3 mm

10. Zainstalować na ościeżnicy listwę maskującą w kształcie
grzybka oraz uszczelkę

3. Dwa elementy pionowe i jeden poziomy (krótszy) ułożyć
względem siebie połączyć przy pomocy załączonych kołków
i wkrętów z zachowaniem kątów prostych

11. Zabezpieczyć ościeżnicę przed jej zabrudzeniem od

4. Włożyć kolek zawiasu od tyłu futryny, a następnie
zainstalować zawias jak na obrazku poniżej. Zainstalowany
zawias dokręcić śrubką znajdującą się od strony czołowej
futryny. Sprawdzić dokładność połączenia

Montaż ościeżnicy w ścianie.
5. W otwór ściany przy pomocy klinów osadzić gotową
ościeżnicę z zachowaniem stronności futryny, oraz szczelin
między ościeżnicą a około 15 mm

nadmiaru pianki montażowej. Uwaga stosując taśmy
malarskie należy je usunąć natychmiast po montażu, nie
później niż przed okresem zalecanym przez producenta
taśmy (większość taśm powinna być usunięta nie później niż
0,5 h od ich przyklejenia)

12. Osadzoną i zabezpieczoną ościeżnicę należy zespolić z
murem przy pomocy pianki montażowej. Piankę
wstrzykiwać w szczeliny między murem a ościeżnicą na
wysokości rozporek i w obu górnych rogach narożnikach. Po
upływie 24 h można zdemontować rozporki oraz usunąć
nadmiar pianki montażowej.

