
MONTÁŽNÍ NÁVOD 

Zárubně pro posuvné dveře / posuvné dveře 

■ Pro jednokřídlé zárubně pro posuvné dveře HSE ve zdi 
jdoucí (použitelné jako pravé nebo levé) 

■ Pro jednokřídlé zárubně pro posuvné dveře před zdí 
■ Pro posuvné dveře HSE 

Upozornění! 
 
Pokud má být dosaženo maximální životnosti, je třeba dodržet zásady pro zabudování, provoz a údržbu. Dveřní element není 
konstruován jako požární uzávěr ani nosný prvek příčky.  
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1. Všeobecné pokyny 

Tento návod odpovídá současnému technickému stavu. 
Bude li použito jiné příslušenství než popsané v tomto návodu 
(např. Kování, dveřní křídlo), je třeba dbát zásad pro montáž 
těchto dílů. 

Tento návod po dokončení montáže a seřízení předejte 
uživateli. Je nutné se jím řídit po dobu celé životnosti 
dveřního elementu. 
Přes pečlivé vypracování tohoto návodu nelze vyloučit 
neúplnosti a tiskové chyby. Technické změny vyhrazeny. 

2. Před zabudováním zkontrolujte 

■ Souhlasí data objednané dveřní sestavy s dodanou? (světlý 
průchod, orientace dveří, barva, vybavení) 

■ Je stěna uzpůsobena k vestavbě posuvné zárubně (pevnost 
příčky pro udržení váhy dveřního křídla) 

■ Je vaše dodávka kompletní? (zárubeň, dveře, příslušenství: 
kování kolejnice, atd..) 

 
 

Zkontrolujte si vaši dodávku na úplnost a vady. 
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MONTÁŽNÍ NÁVOD 

 

Zárubeň pro posuvné dveře před zdí Zárubeň pro posuvné dveře před zdí 
(Provedení pravé) (Provedení levé) 
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Zárubeň pro posuvné dveře v montované příčce  Zárubeň pro posuvné dveře ve zděné příčce 
(Obrázek provedení pravé) (Obrázek provedení pravé) 

  

  

Klec posuvných dveří ve 
zděné příčce 

Klec posuvných dveří v 
montované příčce 



3. Montáž zárubně – v montované příčce 

 

Zárubeň svisle srovnejte s UA - profilem (tloušťka plechu 2 mm).    Vymezte prostor pro opláštění mezi lemem zárubně a 
(Zobrazena pravá zárubeň) UA - profilem pomocí pásků sádrokartonu. 

 

Na obou stranách srovnejte pomocí vodováhy... ...a p řišroubujte. UA - profil přišroubujte vhodnými šrouby  
(samořezné šrouby min. velikost 4,8) ke kotvám zárubně. Ke 
každé kotvě 2 šrouby. 

 

 

Zavěste klec... ...až dosedne na podlahu. 
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MONTÁŽNÍ NÁVOD 

 

UA - profil postavte kolmo ke kleci a u podlahy a stropu                   Zárubeň vyrovnejte se stěnou a nejprve nahoře připevněte  
upevněte min. 3 x 2 šrouby k UA - profilu. 

Zkontrolujte vodováhou. 

 

 

Odstraňte transportní – distanční 
výztuhu. 

Zkontrolujte světlost zárubně u nadpraží. 

  

 

Zkontrolujte světlost zárubně u podlahy. 
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Zkontrolujte správnost spojení zárubně a klece, vyrovnejte a 
přišroubujte klec k podlaze. 
 
 

 

 

 



 

Ke kotvám ve vršku zárubně a klece přišroubujte CW - profil (2 šrouby na kotvu), na koncích  
CW - profil sešroubujte se svislými UA - profily

 

 

Do prostoru příčky nad zárubní vložte CW – profily ve 
stejném rastru jako u příčky, vodováhou zkontrolujte svislost. 

Nyní lze stěnu finálně opláštit. 

4. Montáž zárubně ve zděné příčce 

 
Stavební otvor připravte dle požadovaných rozměrů zárubně. Zdící kotvy odehněte a připravte pro ně kapsy ve zdi. 
Horní část stavebního otvoru musí být vybavena překladem, Zárubeň vsaďte do otvoru, vyrovnejte a zafixujte ve správné 
zárubeň nemůže nést tíhu zdi. pozici a kapsy kotev a prostor mezi zárubní a zdí vyplňte 
Klec zavěste na navařené příchytky na boku zárubně.               cementovou maltou. 
Rozměry stavebního otvoru:  
HSR= 2x SPRš + 150 mm x SPRv + 72 mm. 
(platí pro šířku zrcátka zárubně < 66mm) 
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MONTÁŽNÍ NÁVOD 

5. Montáž vodící kolejnice 
 

Zkompletujte doraz a vložte ho do kolejnice na stranu která bude       Imbusovým klíčem č. 4 zafixujte.        
v kleci 

 

 

Vodicí kolejnici nasaďte na okraj středicího plechu 
v horním rohu klece a přitlačte nahoru k nosnému 
profilu. 

Vodící kolejnici nasuňte na středící plech klece a podpěrný 
profil lišty (směrem od průchodu zárubně ke kleci).

 

Podpěrný profil lišty. 
 
 
 

  

Na straně zárubně jsou ve vodící kolejnici a v nosném profilu 
vyvrtané 3 otvory,  sloužící k doladění přesné polohy kolejnice. 
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Pomocí šroubováku vycentrujte zahloubení pro šrouby na 
kolejnici proti závitům na nosném profilu.              

Přišroubujte kolejnici k nosnému U – profilu. 
(2 – 4 šrouby M6, podle šířky průchodu)

 
    

 

 

Vložte obě vodící kladky do kolejnice a namontujte 
druhý doraz. 

 

Po osazení dveří namontujte krycí lišty.  
Lišty natlačte na hlavy upevňovacích šroubů. 
Lišty lze kdykoliv odmontovat bez použití nářadí. 
(pro zavěšení dveří nebo opravu lišty.) 

  

 

Opláštěte zeď.   
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MONTÁŽNÍ NÁVOD 

6. Montáž zárubně před zdí sádrokartonová / zděná příčka 
Montáž zárubní odpovídá příslušným předpisům pro zděné a sádrokartonové příčky.                                          
HSR = SPRš + 100 mm x SPRv + 50 mm (pro šířku zrcátka 40 mm) 

 
Transportní vzpěra musí být před montáží odstraněna                         Šrouby pro nosný profil vodící kolejnice jsou našroubovány v                        

zárubni, směr otevírání je pevně stanoven z výroby!  

 

Zárubeň se osadí do otvoru, vyrovná a odpovídajícím způsobem      Příčka ze sádrokartonu musí být zesílena UA - profilem.          
ukotví

 

 

Montáž zárubně ukončete opláštěním příčky. 
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Namontujte vodící čepy dveří na hotovou podlahu, pozor 
soklová lišta nesmí bránit otvírání dveří. 
 

 

 



 
Vyšroubujte šrouby ze zárubně a umístěte nosný profil kolejnice      Nosný profil sešroubujte se zárubní, v místě CW profilů SDK  
na zárubeň       příčky vyvrtejte do nosného prolilu otvory pr. 4mm a nosný  
        profil přišroubujte k CW profilům příčky. 

 
Zkompletujte doraz na straně dorazového profilu dveří.                      Vodící kolejnici přišroubujte k nosnému profilu. 

 
Do lišty vložte obě vodící kladky a koncový doraz.                            Po montáži dveří (kapitola 7) nasaďte kryt kolejnice. 
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MONTÁŽNÍ NÁVOD 

7. Montáž dveřního křídla 

 

Posuvné dveře vložte do zárubně. U dveří ve zdi jdoucích je nutné nejprve dveře nasadit drážkou ve    
spodní hraně dveří na vodící podlahové čepy. 

 

 

Podlahové vedení při variantě před zdí jdoucí.   Dveřní křídlo nasuňte vybráním upínacího plechu na dřík 
šroubů vodících kladek. Výškové umístění dveří nastavte před 
nasazením křídla zašroubováním nebo vyšroubováním šroubů 
vodících kladek.  

 
Výškové nastavení křídla zajistěte kontra-maticí M8.                     Zkontrolujte chod dveří a nedostatky vyrovnejte. 
(stranovým klíčem velikost 13)   
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