
a - stojky kontrazárubně
b - horní díl kontrazárubně
c - rohová výztuha
d - montážní vzpěra
e - kotevní  patka
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Montážní návod
kontrazárubně pro montáž

obložkové zárubně LATENTE
pro bezpolodrážkové dveře
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Montážní návod kontrazárubně

Upozornění:

1. Při montáži kontrazárubně na dokončenou příčku o síle od 126 mm a více je nutno nejprve
sešroubovat stojky na požadovanou sílu stěny samořeznými vrtáčkovými šrouby TEX.

2. Sešroubujeme horní díl kontrazárubně se stojkami (viz obr. 1a).

3. Do rohů vsadíme rohové výztuhy a sešroubujeme .

4. Našroubujeme montážní vzpěry .

6. Odehneme kotevní  patky .

7. Vsadíme kontrazárubeň do stavebního otvoru ve zděné nebo sádrokartonové příčce a
vyvážíme vodováhou do dokonalé vodorovné i svislé roviny (viz obr.2).

8. Po ukotvení kontrazárubně do příčky, případně sádrokartonových profilů přes kotevní
patky (viz obr. 2a), zafixujeme kontrazárubeň pomocí nízkoexpanzní montážní pěny
SAPELI (viz obr. 2).

9. Jakmile pěna dostatečně zatuhne, seříznutím ji zarovnáme do úrovně kontrazárubně.

10. Nyní odstraníme rohové výztuhy a montážní vzpěry. Kontrazárubeň je připravena pro
osazení

Kontrazárubeň je nutno při montáži umístit na dokončenou (čistou)
podlahu, případně na úroveň dokončené (čisté) podlahy.

Montážní  postup:
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Při aplikaci montážní PUR pěny se vždy řídíme pokyny jejího výrobce.

(viz obr. 1a)

(viz obr. 1b)

obložkové zárubně LATENTE pro bezpolodrádrožkové dveře.

Popis systému: Zinkovaný plech 0,8 mm na dokončenou zděnou, či sádrokartonovou příčku
od 125 mm do 365 mm.
stavitelné velikosti - dokončená příčka 125 mm

- dokončená příčka 126 mm - 205 mm
- dokončená příčka 206 mm - 285 mm
- dokončená příčka 286 mm - 365 mm

velikost čistého průchodu hrubý stavební otvor

750 x 2040
850 x 2040
950 x 2040

1050 x 2040
1150 x 2040
1250 x 2040

1350 x 2040
1450 x 2040
1550 x 2040
1650 x 2040
1750 x 2040
1850 x 2040
1950 x 2040

600 x 1970
700 x 1970
800 x 1970
900 x 1970

1000 x 1970
1100 x 1970

1200 x 1970
1300 x 1970
1400 x 1970
1500 x 1970
1600 x 1970
1700 x 1970
1800 x 1970

Jednokřídlové
dveře

Dvoukřídlové
dveře


