
Zawartość opakowania

opaska 
ruchoma pozioma

prawa opaska 

lewa opaska 

skrzydło drzwiowe

opaska stała pozioma

stojak lewy

stojak prawy

nadproże

UWAGA! Elementy ościeżnicy na potrzeby bezpiecznego transportu zostały 
skręcone ze sobą. Podczas rozpakowywania należy wykręcić wkręty mocujące.

uszczelka
wkręt 4,5mm/25mm

wkręt 4,5mm/35mm

92mm

wkręt typu Con� rmat

kotwax 6

x 6

x 4

x 2

Narzędzia
Młotek gumowy

wkrętak płaski

wkrętak krzyżowy
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klin stolarski rozpórka regulowana (zamiennie można użyć listew 
drewnnych, zachowując jednocześnie szczególną 
ostrożność)

Uchwyt stolarski 
(zamiennie można używać klinów stolarskich)

niskoprężna pianka 
montażowa

silikon monatażowy 
bezbarwny

klucz imbusowy S4

poziomica

nóż

zestaw do 
regulacji zawiasów

puszka mimośrodu

x 4 x 4

trzpień mimośrodu

zawias Skrzydła

x 2 x 2

zawias Ościeżnicy
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Na odpowiednio przygotowanej powierzchni ułóż 
stojak lewy i prawy oraz opaskę stałą poziomą tak 
by puszki mimośrodowe tworzyły jedną linię a 
górne krawędzi opasek licowały ze sobą.

1 3

Instrukcja Montażu Drzwi

Wsuń nadproże fornirowaną stroną do wewnątrz.4 Przykręć nadproże do stojaków przy pomocy 
załączonych wkrętów typu Con� rmat. 6Upewnij się, że nadproże jest prawidłowo wsunięte, 

nie ma luzów ani nie wystaje powyżej linii stojaków. 5

2 Umieść trzpień mimośrodu w puszkach na łączeniu 
prawego stojaka z opaską stałą poziomą tak 
aby zaczepy symetrycznie wystawały w obydwu 
gniazdach.

Przekręć puszki mimośrodowe zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. Dokręcaj delikatnie raz z 
jednej raz z drugiej strony aż do oporu. 
Upewnij się, że po skręceniu górna krawędź sto-

jaka licuje się z krawędzią opaski a zewnętrzne płaszczyzny 
opasek pozostają równolegle względem siebie. Zewnętrz-
na płaszczyzna opaski poziomej powinna być wsunięta 
o 3mm względem zewnętrznych płaszczyzn w stojakach 
pionowych.
Postępuj podobnie łącząc lewy stojak z opaską ruchomą 
poziomą.

Montaż drzwi będzie łatwiejszy jeśli wykonają go dwie osoby.

UWAGA! Upewnij się, że z miejsca pracy zostały uprzątnie wszelkie przedmioty mogące uszkodzić montowane drzw. 
Nie należy składanych elementów kłaść bezpośrednio na powierzchnię posadzki. 
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Postaw zmontowany element pionowo nadprożem 
ku górze. Umieść element w otworze drzwiowym. 
UWAGA! W celu uniknięcia niepożądanych zabru-
dzeń lub zarysowań należy uprzednio zabezpieczyć 

posadzkę okolicach otworu drzwiowego.

Należy unieruchomić element przy pomocy uchwy-
tu montażowego lub klinów stolarskich, mocując je 
w szczelinie pomiędzy ościeżnicą a murem.
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Przy pomocy drugiej osoby zawieś skrzydło drzwi 
w zmontowanej ościeżnicy. 

UWAGA!
Operacja ta wymaga zarówno siły jak i precyzji oraz szczegól-
nej uwagi. Skrzydło zawieś tak by nie uderzyć ościeżnicy.

Rozpakuj paczkę ze skrzydłem drzwiowym. Nie 
używaj do tego ostrych narzędzi, gdyż może to 
spowodować uszkodzenie powierzchni Drzwi.

Zawiasy zostały już przykręcone do skrzydła. 
Sprawdź czy śruby są prowidłowo dokręcone i wyj-
mij płętwę zawiasu, którą przykręcisz do skrzydła 
drzwiowego.

Sprawdź przy pomocy poziomicy czy belka 
pozioma pozostaje w pozycji poziomej. Jeśli 
nie, wyreguluj do poziomu przy pomocy klinów 
stolarskich.

Sprawdź przy pomocy poziomicy czy stojaki są w pozycji 
pionowej. Jeśli nie, wyreguluj do pionu przy pomocy klinów 
stolarskich.

9 Załóż rozpórki regulowane, przyjmując wymiar bezpośrednio pod górną belką, 
a następnie przesuń w dół. Ustaw rozpórki na wysokości zawiasów.
Upewnij się, czy stojaki pozostają w pozycji pionowej a nadproże 
w pozycji poziomej.
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Zdejmij uszczelkę i przygotuj kotwy. Przewierć, a następnie wkręć kotwy w sposób przedstawiony na rysunku. Zamontuj kotwę na stojaku 
zawiasowym poniżej wysokości górnego zawiasu. Natępnie zamontuj kotwę na tym samym stojaku 2 cm powyżej dolnego zawiasu. Po 
zamontowaniu kotw, zamontuj spowrotem uczelkę, tak aby zamaskować śruby.

12 13 14
Zamontuj w wyfrezowanych miejscach zawiasy skrzydła przy 
pomocy wkrętów o długości 35mm. Upewnij się, że przykrę-
casz zawias płaską powierzchnią do wewnątrz.



Wprowadź cienką warstwę pianki na całej długości 
ościeżnicy.
Pozostaw rozpórki, aż do momentu wyschnięcia 
pianki montażowej (zgodnie z instrukcją na opako-

waniu pianki). Po wyschnięciu pianki wytnij nożem zbędną 
piankę montażową.

Zamontuj kotwy w stojaku od strony zamka w ten 
sam sposób jak w punkcie 11. Kotwy zamontuj 
symetrycznie do uprzednio zamontowanych po 
stronie zawiasowej. 

Na odpowiednio przygotowanej powierzchni połóż 
opaski pionowe oraz opaskę poziomą. W otworach 
umieść załączone puszki mimośrodowe. 

19 Skręć przy pomocy mimośrodów opaskę poziomą 
z opaskami pionowymi. Upewnij się, że od strony 
fornirowanej opaski schodzą się równo.

Sprawdź położenie i licowanie opaski pionowej i poziomej 
podobnie jak w pkt. 3 instrukcji.
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Przygotuj silikon lub piankę montażową. Zapoznaj 
się z instrukcją. 

Nałóż niewielką ilość silikonu w kilku miejscach wy-
frezowanego rowka w elemencie ościeżnicy osadzonym już w 
ścianie. Silikon należy aplikować w ilości zgodnej z instrukcją 
producenta. 

21 Wsuń zmontowaną opaskę maskująca w rowki wy-
pełnione klejem. Upewnij się że opaska maskująca 
została wsunięta równo we wszystkich miejscach. 
Jeśli sytuacja tego wymaga użyj gumowego młotka 

do prawidłowego umieszczenia opaski maskującej.
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17 Wprowadź piankę montażową na całą grubość muru:
- w górne narożniki
- pomiędzy stojaki i mur na wysokości rozpórek
- u dołu w miejscu gdzie ościeżnica styka się z posadzką 
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16Zamknij drzwi i upewnij się, że szczeliny między 
skrzydłem drzwiowym a ościeżnicą mają po 3 mm 
z każdej strony. Jeśli tak nie jest, ustaw stojak od 
strony zamka tak aby wyrównać szczelinę.
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Po zawieszeniu skrzydła drzwiowego sprawdź 
szczelinę pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą. W 
przypadku konieczności regulacji, użyj zestawu 
do regulacji zawiasów. W zależności od potrzeby 

umieść płaską blaszkę pod płetwą zawiasu lub płaski pierścień 
na trzpieniu zawiasu ościeżnicy. 
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Gratulacje! Dokonałeś samodzielnego montażu drzwi. 
Życzymy udanego użytkowania twoich nowych drzwi Asilo.


