NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ PLASTOVÝCH SHRNOVACÍCH
DVEŘÍ
1. VYMĚŘENÍ A VÝBĚR DVEŘÍ

Při objednávání plastových shrnovacích dveří se zadává šířka otvoru a výška otvoru kam
budete dveře instalovat. U výšky se odečítá 5mm!!
Veškeré rozměry se zadávají v milimetrech.
V eshopu si vyberte barvu, kdy bílá Nova 118 a hnědá Nova 124 jsou barvy základní a tedy
levnější.
Ostatní lamely jsou v imitaci dřeva. Také si můžete zvolit, zda budete chtít dveře plné nebo
s prosklením okénky. Dá se vybírat ze 4 druhů oken. Rámečky oken se sjednocují s barvou
madel, které si také můžete vybrat a nebo výběr nechat na dodavateli, který barvu vybere
tak, aby byla co nejpodobnější s barvou lamel dveří. Zavírání je možné jen na obyčejnou
západku, magnet a zámeček, který se dává většinou do koupelen, WC a ložnic.

2. NÁVOD NA MONTÁŽ DVEŘÍ

Potřebné nástroje na montáž:






I.

metr
vrtačku a vrták dle materiálu kam budete dveře instalovat
pilku (na železo)
úhelník
šroubovák

horní profil (ten nejkratší ) upravíme za pomoci metru a pilky na šířku otvoru a
vyvrtáme si otvory do profilu tak, aby se přenesly na místo, kam budeme připevňovat
dveře.

II.

v případě, že budeme dveře montovat do kovových rámů vyvrtáme otvory o průměru
3 mm

III.

Nasadíme dveře do horního profilu, dle toho jak jsme si navrtali otvory v liště a na
jakou stranu budeme chtít, aby se zavírali.

IV.

Poté dveře nasadíme do otvoru a za pomoci šroubováku a šroubů přišroubujeme.

V.

S bočními lištami postupujeme stejně jako s horní. Změříme, uřízneme, navrtáme a
přišroubujeme.

VI.

Upravíme profily na uchycení dveří na stejné rozměry jako jsou boční lišty a
nasadíme je do dveří a poté zatlačíme do lišty. Druhou stranu přikryjeme plochou
krytkou upravenou na rozměr.

VII.

Přimontujeme madla, magnet nebo západku a dveře vyzkoušíme.

VIII.

Dveře můžeme také promazat, aby se ulehčil pohyb v liště.

Jiná manipulace je zakázaná na poškozené žaluzie nebude uznána reklamace!

