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Montáž dorazového hranolu 
      

 

MONTÁŽNÍ  NÁVOD 
 

1) Zkontrolujeme kompletnost dodávky podle seznamu    

dílů, který je uveden na konci montážního návodu. 

 

A - Montáž dorazového hranolu na zárubeň 

 

2) Odměříme a označíme si polohu dorazového hranolu 

vůči vnější hraně obložky. Dorazový hranol by měl 

být umístěn nejméně 15 mm od vnější hrany 

obložky, aby bylo zajištěno překrytí průchozího 

otvoru obložkové zárubně dveřním křídlem. 

Dorazový hranol je umístěn za čelem garnýže a pod 

nosným hranolem garnýže – viz schéma garnýže s 

dorazovým hranolem. 

3) Dorazový hranol poté vruty upevníme v určené 

poloze k obložkové zárubni.  

 4) Krycí desku upevníme pomocí spojovacích lamelek k 

dorazovému hranolu. Spojení pojistíme bodovým 

nanesením silikonového tmelu na spodní plochu krycí 

desky dorazového hranolu. Použití lepidla není 

vhodné, protože znemožňuje následnou demontáž 

krycí desky dorazového hranolu. 

 

B - Montáž dorazového hranolu na stěnu (bez zárubně) 

 

2) Odměříme a označíme si polohu dorazového hranolu na 

stěně. Dorazový hranol musí být umístěn tak, aby bylo 

zajištěno překrytí průchozího otvoru dveřním křídlem. 

Dorazový hranol je umístěn za čelem garnýže a pod 

nosným hranolem garnýže – viz schéma garnýže s 

dorazovým hranolem. 

3) Dorazový hranol poté pomocí přiložených hmoždinek a 

vrutů upevníme v určené poloze ke stěně. 

 4) Krycí desku upevníme pomocí spojovacích lamelek k 

dorazovému hranolu. Spojení pojistíme bodovým 

nanesením silikonového tmelu na spodní plochu krycí 

desky dorazového hranolu. Použití lepidla není vhodné, 

protože znemožňuje následnou demontáž krycí desky 

dorazového hranolu. 
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Schéma sestavy obložkové zárubně  

s garnýží a dorazovým hranolem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Dorazový hranol 1 ks  

2. Krycí deska dorazového hranolu 1 ks 

3. Vrut 5x120 mm (montáž na stěnu) 6 ks  

4.    Hmoždinka 8x40 mm (montáž na stěnu) 6 ks 

5.    Vrut 4x70 mm (montáž na zárubeň) 6 ks 

            6.    Lamela                                              8 ks 
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Nosný hranol 1400 mm - kolejnice 1340 mm
Nosný hranol 1600 mm - kolejnice 1540 mm
Nosný hranol 1800 mm - kolejnice 1740 mm
Nosný hranol 2000 mm - kolejnice 1940 mm
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