
Montaż drzwi powinien być wykonany przez przeszko-
lone/wykwalifikowane osoby. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki wy-
nikające z nieprawidłowego montażu produktu.

Uwaga: Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy otwór 
drzwiowy posiada prawidłowe wymiary.

Upewnij się, że z miejsca pracy zostały uprzątnięte 
wszelkie przedmioty zbędne. Składanych elemen-
tów nie należy kłaść bezpośrednio na powierzchnię 
posadzki. Temperatura powietrza w trakcie prac mon-
tażowych i po ich zakończeniu powinna wynosić od 
+5°C do + 25°C. 

stojak prawy

nadproże

Instrukcja montazu drzwi
z ościeżnicą DISCRET
do ściany murowanej

opaska  
aluminiowa pozioma

stojak lewy

C1x4szt. W1x55/64szt.* ZAWIASx2szt. W2x8szt * drzwi szersze lub wyższe niż standard

opaska aluminiowa
 pionowa prawa

opaska aluminiowa
pionowa lewa



Wyjmij elementy ościeżnicy z opakowania i ułóż stojaki oraz nadpro-
że wrębem pod skrzydło w kierunku podłogi. 

Złóż ze sobą stojak i nadproże oraz skręć je przy pomocy załączo-
nych wkrętów typu Confirmat (C1). Zrób podobnie w przypadku 
drugiego stojaka. Pomiędzy stojakiem a nadprożem musi być kąt 
prosty.

Odkręć wstępnie zamocowane opaski aluminiowe. Na czas montażu 
wyjmij uszczelkę ze stojaków oraz nadproża.

1 2

3

Zamocuj rozpórkę stolarską. Uwaga! Rozpórka musi być ustawiona 
dokładnie na szerokość pomiędzy stojakami. 
Pierwszą rozpórkę zamocuj w odległości 10cm od nadproża, następ-
ną w połowie wysokości, a kolejną 20cm od dołu.
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Wstaw ościeżnicę w otwór drzwiowy. Ustaw wstępnie w odpowide-
niej geometrii. 

Otwór drzwiowy w ścianie powinien posiadać ściany otynkowane 
oraz, wzdłuż wszystkich krawędzi otworu, pozbawione warstwy 
wierzchniej tynku na głębokość ok. 6-8mm (w stosunku do po-
wierzchni otynkowanej) i szerokość 6÷10cm od krawędzi otworu 
drzwiowego. W przypadku otworów drzwiowych bez warstwy tyn-
ku naściennego zaleca się wykonanie wrębu w tynku o podanych 
wyżej wymiarach na etapie tynkowania ściany. Powierzchnia ściany 
powinna być oczyszczona z pyłu, kurzu i innych zanieczyszczeń i nie 
może posiadać widocznych nierówności, rys czy pęknięć.

Dotnij siatkę tak aby nie wychodziła poza wręb, jednocześnie  
sięgała jak najbliżej jego krawędzi. Po zakończeniu wyjmij  
ościeżnicę z otworu drzwiowego. 
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Przygotuj zaprawę klejową (zazwyczaj 2-5kg) do montażu ościeżni-
cy. Należy stosować wyłącznie tzw. wysokoelastyczne zaprawy kle-
jowe do płytek np.: (Weber ZP414, ZP416 lub ZP418, Ceresit CM17 
Super Flexible, ). W trakcie przygotowania zaprawy postępować 
zgodnie z instrukcją producenta.

Nałóż warstwę kleju na całą powierzchnię wrębu.
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Przejdź na drugą stronę. 
Zamocuj kliny stolarskie w szczelinie pomiędzy ościeżnicą a mu-
rem. Zwróć uwagę aby szczelina od strony stojaka do zamocowania 
zawias nie była mniejsza niż 12mm. Przy pomocy poziomicy, po-
nownie sprawdź geometrię i ustawienie ościeżnicy względem po-
wierzchni ściany. Upewnij się,  że belka pozioma nadproża pozostaje 
w pozycji poziomej a stojaki w pozycji pionowej. Jeśli nie, wyreguluj 
ponownie przy pomocy klinów stolarskich.

Przejdź na drugą stroną. 
Nałóż warstwę zaprawy klejowej na zewnętrzną powierzchnię profi-
lu i ściany i wyrównaj aż do uzyskania równej płaszczyzny ze ścianą.

Ponownie wstaw ościeżnicę w otwór drzwiowy. 
Dociśnij ościeżnicę do płaszczyzny ściany, tak aby ze wszystkich 
otworów profilu wypłynął klej. To gwarantuje odpowiednie przyle-
ganie do ściany. 
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Wprowadź piankę montażową w szczelinę pomiędzy ościeżnicą a 
murem na całą grubość sciany. Pozostaw na czas wskazany przez 
producenta.
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W rowku ościeżnicy zamontuj usczelkę. Nadmiar uszczelki wytnij 
nożykiem do tapet, tak by nie pozostawić szczelin.

Wkręć w skrzydło zawiasy za pomocą załączonych wkrętów W2. 

Z pomocą drugiej osoby umieść skrzydło w ościeżnicy. Przykręć  
zawiasy za pomocą załączonych wkrętów W2.

Nałóż warstwę zaprawy klejowej na zewnętrzną powierzchnię profi-
lu i ściany i wyrównaj aż do uzyskania równej płaszczyzny ze ścianą.

Wsuń opaski aluminiowe do stojaków i nadproża. Dociśnij ościeżni-
cę do płaszczyzny ściany, tak aby ze wszystkich otworów profilu wy-
płynął klej. To gwarantuje odpowiednie przyleganie do ściany. Przy-
kręć przez wszystkie otwory za pomocą dołączonych wkrętów W1.

Usuń kliny stolarskie i w razie potrzeby, nadmiar pianki montażowej. 
Na krawędź wrębu ściany od strony przeciwnej ściany nałóż za po-
mocą packi ryflowanej warstwę kleju.
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Ścianę i ościeżnicę można malować farbą emulsyjną akrylową lub 
lateksową oraz tapetować (polecany klej Henkel Metylan direct 
lub Metylan Specjal). Podobnie należy postępować ze skrzydłem 
drzwiowym przygotowanym do wykończenia.

W rowku ościeżnicy zamontuj ponownie usczelkę oraz skrzydło 
drzwiowe.

Gratulujemy udanego montażu.

19 20

Zamknij drzwi i sprawdź czy szczeliny pomiędzy skrzydłem a oścież-
nicą mają po 3,5mm a płaszczyzna skrzydła licuje się ze ścianą.  
W razie potrzeby przeprowadź regulację zawiasów i blachy zacze-
powej zamka. 
 

Zdemontuj skrzydło na czas wykończenia ściany.  Zabezpiecz blachę 
zaczepową taśmą malarską. 

Równomiernie nałóż masę szapchlową na całą powierzchnię profilu 
w płaszczyźnie ściany. Po wyschnięciu przeszlifuj nierówności i wy-
równaj jeśli istnieje taka potrzeba.
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