INSTRUKCJA MONTAŻU OŚCIEŻNICY
Do prac montażowych wymagane są: wkrętak, poziomica, rozpórki, kliny pianka montażowa
(ewentualnie dodatkowo klej montażowy ) ,piła, papier ścierny, nożyk montażowy , piła ręczna lub
brzeszczot do drewna,śruby mocujące do podłoża .
Uwaga! Montaż należy wykonywać w pomieszczeniach suchych, dobrze wentylowanych po
ukończeniu innych prac jak np. malowanie, układanie podłóg, tynkowanie.
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zgodność z zamówieniem!
Zamontowanie ościeżnicy oznacza, że została ona odebrana pod względem jakościowym.
Wszelkie widoczne uszkodzenia struktury i powierzchni zgłoszone po zamontowaniu
ościeżnicy nie będą uwzględnione.
Przygotowanie do montażu.
Instrukcja montażu ościeżnicy nakładkowej
1. Rozpakować elementy ościeżnicy, sprawdzić jakość wykonania, kompletność zestawu.
2. Przygotować otwór w ścianie, oczyścić z zanieczyszczeń oraz wyrównać wszelkie nierówności w
celu zwiększenia przyczepności. Sprawdzić piony i poziomy otworu w którym będzie montowana
ościeżnica nakładkowa.
3. Elementy poziome i pionowe dopasować do wymiaru światła otworu poprzez odpowiednie
przycięcie ( elementy pionowe od strony styku z podłogą). rys.1
4. Po dopasowaniu elementy pionowe i jeden poziomy (krótszy) ułożyć względem siebie tak by
góra ościeżnicy wspierała się na bokach , następnie połączyć przy pomocy wkrętów do drewna z
zachowaniem kątów prostych (rys.2)
5. Tak przygotowaną ościeżnicę należy włożyć w otwór sprawdzając czy uzyskana wysokość i
szerokość pozwoli na zamontowanie drzwi. (rys.1)
6. Zainstalować rozpory ,by uniknąć zdeformowania ościeżnicy, po czym sprawdzić piony i
poziomy (rys.3).
Uwaga: W przypadku kiedy montaż odbywa się wraz z drzwiami składanymi należy podwiesić
drzwi na szynie i rozeprzeć je w otworze. Wówczas drzwi zadziałają jak rozpora .
7. Szczelinę powstałą między ościeżnicą a murem wypełnić pianka niskoprężną . Pozostawić do
zastygnięcia pianki .
8.Przygotowanie opasek do montażu .
9. Po zastygnięciu pianki zespalamy pozostałe opaski przy pomocy kleju montażowego .

Nakładamy klej montażowy w zafrezowany wpust opaski ,następnie klej nakładamy niewielką
strużką na ścianę w miejscu gdzie będzie opaska. Kleimy . Dociskając opaski do ściany np. za
pomocą ścisków . (rys.4)
Uwaga:
opaska górna-pozioma powinna być wklejona pomiędzy dwie pionowe dłuższe o szerokość opaski
pod katem 90st. .(rys.5)
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