
45˚ Húzza fel

Engedje lesüllyedni Bezárhatja

900 mm +

ÚTMUTATÓK AZ ABLAKOKHOZ, AJTÓKHOZ ÉS TARTOZÉKOKHOZ  

Mivel minden igényét igyekszünk teljesíteni, így összeállítottunk Önnek egy útmutató sorozatot, amit a

www.skladova-okna.cz/navody-plastova-okna oldalon talál meg

Útmutatók és útmutató videók műanyag ablakokhoz és ajtókhoz
• Az ablakok és ajtók kezeléséhez, karbantartásához és beállításához
• A műanyag ablakok beszereléséhez
• A műanyag ablakok beállításához

Útmutatók és útmutató videók műanyag tetőablakokhoz
• A PREMIUM tetőablakok beszereléséhez – sima szegéssel
• A PREMIUM tetőablakok kezeléséhez és karbantartásához
• A PREMIUM tetőablakok beszereléséhez – hullámos szegéssel

Útmutatók és útmutató videók tartozékokhoz
• A szúnyogháló felszereléséhez
• A belső redőnyök felszereléséhez
• A belső és külső párkányok felszereléséhez
• A szúnyoghálók beállításához
• A belső redőnyök beállításához

FIGYELMEZTETÉS a mellékbejárati ajtók – kilincs és zár beszereléséhez:
A mellékbejárati és erkélyajtók kétoldalas ún. arretáló kilinccsel kerülnek szállításra.  Az ajtó záródása „emelő” elven működik:

1) a kilincset először fel kell húzni, hogy a kerületi
vasalat biztonsági arretáló pontjai rögzüljenek

2) hagyni kell lesüllyedni a kilincset vízszintes helyzetbe
3) most már bezárható kulccsal az ajtót

Egyes ajtókilincs sorozatnál a kilincs felszerelése
előtt 2 tagot le kell vágni a mellékelt rögzítő 
csavarról

Egyes ajtókilincs sorozatnál felszerelés előtt a 
mellékelt szerelőlécből kb. 1 cm-t le kell vágni.

1      2
1 cm

Mivel ez a módosítás visszafordíthatatlan, a művelet elvégzése előtt ellenőrizze, hogy szükség van-e erre a beavatkozásra! Egyes sorozatok nem igénylik ezt az utólagos 
módosítást!

FIGYELEM: Javasolt fő bejárati ajtó beszerelés
a garancia elismeréséhez ezt az eljárást kell betartani:

1) Vegye le az ajtószárnyat a tokról
2) Illessze a tokot a falnyílásba
3) Állítsa vízmértékbe a tok alsó részét (lásd: 3. ábra)
4) Állítsa vízmértékbe a tok pántos oldalát (lásd: 4. ábra)
5) Rögzítse a tok pántos oldalát 4 turbócsavarral vagy 4 

rögzítővel (lásd: 5. ábra)
6) Ékelje ki a tok felső részét a kilincses oldalon 

2 egymással szembeni ékkel (lásd. 6. ábra)
7) Rögzítse a tok alsó részét a kilincses 

oldalon 1 turbócsavarral vagy rögzítővel 
(lásd: 7. ábra)

8) Helyezze fel az ajtószárnyat a tokra

9) FONTOS PONT: Az ajtószárny bezárásakor a tok felső részét a szárnyhoz
képest igazítjuk be! Ezt a tok ékeinek műanyag kalapáccsal történő beljebb
vagy kijjebb ütésével kell elvégezni úgy, hogy a tok a bezáródó szárnyhoz 
igazodjon.

10) FONTOS: Az ajtószárnynak mindenütt egyenletesen kell rögzülnie a 
tok kilincs felöli oldalára (ami a 9. pont helyes elvégzésével érhető el).

11) Rögzítse a tok kilincses oldalát 3 turbócsavarral vagy 3 rögzítővel 
(lásd: 11. ábra)

12) Ha az ajtó szélessége meghaladja a 900 mm-t, a tok felső oldalát 2 
turbócsavarral vagy 2 rögzítővel kell rögzíteni (lásd: 12. ábra)

13) Most már elvégezheti a tok és a fal közötti tömítést (például szerelőhabbal)

3. ábra 4. ábra 5. ábra 6. ábra
7. ábra 11. ábra 12. ábra

http://www.skladova-okna.cz/navody-plastova-okna
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