Montáž garnýže a dveří
1) Před zahájením montáže zkontrolujeme kompletnost
dodávky dle seznamu montážních dílů a materiálů,
který je uveden na konci montážního návodu.
2) Montáž garnýže a dveří zahajte až po ukončení
montáže zárubně pro posuvné dveře.
3) Na montážní plochu položíme přední a boční díly
garnýže. Do drážek pro lamely naneseme lepidlo a
vložíme lamely obr. č.2. Následně sestavíme komplet
čela garnýže.
4) Provrtáme rovnoměrně minimálně na pěti místech
podle délky garnýže středovou linii vrchní části
kolejnice, která bude přiléhat ke smrkovému hranolu.
Stanovíme vzdálenost pro montáž kolejnice ke
smrkovému hranolu. Kartáček přilepíme na plochu
dveří tak, aby se při zavření dotýkal zárubně. Pozor
kartáček dveří se nesmí dotýkat přilehlé stěny při
použití garnýže bez zárubně ( při malé vzdálenosti
hrozí mechanické poškození ). Dále je potřeba
zkontrolovat rovinnost stěny a její případné nerovnosti
promítnout do zvolené vzdálenosti. U prosklených
dveří je nutné počítat s vystupující zasklívací lištou.
5) Provedeme montáž kolejnice ke smrkovému hranolu
vruty 4 x 40 mm, které jsou součástí montážního
balíčku pojezdového mechanizmu.
6) Do kolejnice nasuneme pojezdy a dorazové díly
(pojezdy jsou umístěny blíže ke středu kolejnice ).
Kolíky pro spojení s dorazovými díly musí směřovat
ke stranám kolejnice. Dorazové díly zatím necháme u
krajů kolejnice .
7) Zaměříme vhodnou výšku nad zárubní ( pro dveře
výšky 197 cm je doporučená výška spodní hrany
smrkového hranolu 205 – 205,5 cm nad čistou
podlahou )
pro montáž smrkového hranolu a
ukotvíme ke stěně smrkový hranol přes předvrtané
otvory hmoždinkami do zdiva vruty 5 x 120 mm. Na
dveře namontujeme kovové úchyty vruty 4,5 x 25 mm.
Střed úchytu umístíme v ose dveří 100 mm od kraje. U
rámových dveří a dveří šířky 60cm umístíme úchyty
na úplný kraj dveří.
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8) Do pojezdu zašroubujeme šroub s aretační matkou pro
zavěšení
dveřního
křídla.
Aretační
šroub
nedotahujeme, aby bylo možné zavěsit dveřní křídlo.
9) Zavěsíme dveřní křídlo za kovové úchyty do pojezdů a
zkontrolujeme mezeru mezi dveřmi a podlahou
( doporučujeme 7 – 10 mm ). Seřízení mezery
provedeme povolením nebo utažením šroubů a pak
dotáhneme aretační matku.
10) Přesným umístěním dorazových dílů v kolejnici
vymezíme rozsah pohybu dveřního křídla tak, aby
vzniklo vhodné místo pro montáž vodícího trnu na
podlaze. Vodící trn musí být zakrytý i v krajních
polohách dveřního křídla a musí zapadat do spodní
drážky na dveřích.
11) Nasadíme čelo garnýže pomocí přiložených lamelek.
Pro spojení čela a smrkového hranolu nepoužívejte
lepidlo, znemožníte případnou demontáž garnýže.
12) V případě použití dorazového hranolu se dorazový
hranol připevní na obložku pomocí vrutů a zaklopí
krycí lištou. Pokud je vyžadováno uzamykání, musí se
poloha protiplechu zaměřit podle namontovaných
dveří na střed střelky a provést montáž protiplechu..
Výrobek je určen pro použití v interiérech staveb. Nesmí
být skladován nebo používán v prostředí, kde vlhkost
podlah, stěn nebo ostatních stavebních konstrukcí je vyšší
než 15 %. Není určen do prostředí, kde relativní vlhkost
vzduchu je vyšší než 55 %.

UPOZORNĚNÍ :
Výrobce doporučuje, aby montáž garnýže a dveří prováděl odborník dokonale seznámený
s technologií montáže obložkových zárubní a garnyží a interiérových dveří, protože se jedná o
záležitost poměrně náročnou na přesnost a případné omyly v montážním postupu vedou
zpravidla k neodstranitelným chybám (záměna dílů, špatné rovinné osazení).

Seznam montážních dílů a materiálu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Smrkový hranol
Čelo garnýže – přední díl
Čelo garnýže – boční díl
Kolejnice
Balení pojezdového mechanismu
Lamela
Vrut 5 x 120 mm
Hmoždinka do zdiva

1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
8 ks
5 ks
5 ks
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