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INSTRUKCJA MONTA ŻU 

1.Elementy 

A.Stopka góna 

B.Stopka dolna 

C.Konsola górna zawiasu 

D.Konsola dolna zawiasu 

E.Klucz nastawczy 

F.Wkręt (4x) typ DIN 7505 (5 x 25 mm)  

G.Zawleczka typ DIN 94 (3,2 x 32 mm)  

* Uwaga. Dostarczone wkręty przewidziane są do zastosowania w skrzydle drewnianym. Dla innych materiałów należy użyć 
odpowiednich wkrętów i dybli.  

Dostarczone wkręty służą do montażu  konsoli górnej i dolnej  zawiasu. Elementów montażowych dla stopki górnej i dolnej 
nie ma w zestawie. Dla tych elementów należy użyć wkrętów i dybli odpowiednich dla materiału w którym są montowane. 

Pozostałe elementy (nie dostarczane w komplecie) 

• Wiertło Ø 20 mm 

• Frez Ø 30 mm 

• Frez Ø 0 25 mm 

•  Wkręty i dyble do montażu stopki górnej i dolnej.  

• Cążki płaskie 

• Śrubokręty – płaski i krzyżakowy 

 

 

2. Wymiary skrzydła 

Min.- max. grubość: 38-100mm 

Min. - max. szerokość: 300 -1500 mm 

Min. – max. wysokość: 300 - 2200 mm 

Min. - max. waga:             60kg 
Min. - max. odstęp między górą skrzydła a nadprożem 3-7mm 

Min.- max: odstęp między dołem skrzydła a podłogą:    5 mm 
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3.Zasady ogólne 

Stopka  i konsola górna, jak i stopka i konsola dolna muszą być zamontowane bardzo  precyzyjne 
(zachowany  pion). (1)Stopki dolna i górna muszą być zamontowane równolegle do linii obrysu skrzydła. 
(2)Elementy zawiasu, montowane w skrzydle, muszą być zamontowane w  idealnie w osi skrzydła . (3) 

 

                                             

MONTAŻ                                                                                                                                                                                         

Monta ż stopki górnej 

Wykonujemy otwór o średnicy 20mm, na głębokość 20mm. Za pomocą, właściwych dla danego 
podłoża elementów  złącznych, montujemy stopkę górną w nadprożu.(4) (5) 

Monta ż konsoli górnej 

Według załączonej instrukcji, frezujemy otwór w skrzydle drzwiowym. Umieszczamy  konsolę 
górną  w skrzydle i przykręcamy dostarczonymi w komplecie wkrętami (6,7) 
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Monta ż konsoli dolnej 

Według załączonej instrukcji, frezujemy otwór w skrzydle drzwiowym. Umieszczamy  konsolę 
dolną  w skrzydle i przykręcamy dostarczonymi w komplecie wkrętami (9) 

Monta ż stopki dolnej 

Za pomocą, właściwych dla danego podłoża elementów  złącznych, montujemy stopkę dolną 
na podłodze.(10) (11) 

 

 

 

 

Monta ż skrzydła 

Konsolę dolną umieszczamy w stopce dolnej.(12).Za pomocą klucza nastawczego, ustawiamy 
trzpień konsoli górnej (13) (14) (15) Wykorzystując klucz nastawczy , ustawiamy skrzydło 
pionowo i wsuwamy trzpień konsoli górnej do stopki. (16) (17) (18) 
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Dopasowanie trzpienia konsoli górnej 

• Trzpień jest ustawiony fabrycznie  (wysunięcie 10mm). UWAGA: Zmiana wysokości trzpienia 
ma wpływ na bezpieczeństwo działania zawiasu. Przed zamontowaniem skrzydła sprawdzić 
poprawność działania.(19) (20) 

 

 

Dopasowanie skrzydła do otworu 

Rozmieszczenie elementów zawiasu musi być umożliwiać poruszania się skrzydła z zabudowie. 
Wymiary minimalne. 
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Dopasowanie trzpienia górnego.  

Aby zapewnić minimalny(6mm) prześwit między skrzydłem a nadprożem, trzpień powinien byċ 
wysunięty do poziomu pierwszego otworu. (20) (21) (22). Maksymalny prześwit (10mm) otrzymamy, 
gdy trzpień wysuniemy do wysokości drugiego otworu. (22) (23). Sprawdzamy działanie zawiasów, 
kilkakrotnie otwierając i zamykając skrzydło.  

 

 

Blokowanie trzpienia górnego. 

Wkładamy zawleczkę w otwór (pierwszy otwór w –szczelina min. 6 mm, drugi otwór szczelina max. 10 
mm). Zaginamy zawleczkę cążkami. (24) (25) (26) 
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Regulacja napi ęcia spr ężyny 

Domyślnie napięcie sprężyny ustawione jest dla drzwi o wadze około 30 kg. Aby dopasować 
szybkości i siłę pracy skrzydła, dla innej wagi, należy przeprowadzić regulację. Skręć w prawo (w 
kierunku ruchu wskazówek zegara), aby zwiększyć napięcie sprężyny (dla skrzydeł ciężkich ) lub w 
lewo w celu zmniejszenia jej napięcia (dla skrzydeł lekkich ). (27) (28) 

 

 

Demonta ż 

Wyciągamy blokadę, przy pomocy klucza nastawczego, obracając trzpień, obniżamy go. (29) (30). 
Wczepiamy  skrzydło  z  stopki podłogowej.Przed umieszczeniem drzwi (patrz "Montaż"), należy 
wysunąć trzpień do pozycji pierwotnej. (20) 

 

Konserwacja 

Conajmniej raz w ciągu roku należy oczyścić zawiasy. Zawias dolny, dodatkowo nasmarować.  


