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Kovové dve�e typ CDJ, CDM, CDM-dtm, CDK, CDL, CDP, CDB, CDB-dtm, SDK – 

montážní návod 
 
P�i montáži ocelových oto�ných dve�í  je nutné se �ídit t�mito pokyny : 
 
  

1. Zkontrolovat zda dve�e p�ipravené k montáži odpovídají typem, rozm�rem, hmotností a 
dalšími vlastnostmi zabudované zárubni. 

 
2. �epy záv�s� na zárubni p�ed nasazením k�ídla namazat mazacím tukem. 

 
3. Dve�ní k�ídlo nasazovat na záv�sy v poloze kolmo k zárubni. P�i nasazování dbát na 

bezpe�nost, tak aby nedošlo k úrazu (zejména prst� na spodku dve�ního k�ídla nebo mezi 
k�ídlem a zárubní). 

 
4. Po zkušebním nasazení dve�ního k�ídla (k�ídel) provést základní zkoušku jejich 

funk�nosti (dve�e lze zav�ít do zárubn�, po zav�ení zapadne st�elka zámku do otvoru 
v zárubni, je možné dve�e zamknout). Pokud jsou dve�e osazovány do ocelových zárubní 
Montkov nebo jiného výrobce kdy otvor pro st�elku umož�uje dodate�nou úpravu, tak je 
možné p�i osazování upravit opatrn� otvor pilníkem. Tím se dá docílit t�sného zav�ení 
dve�í do zárubn� a p�edejít nežádoucímu „klapání“ zav�ených dve�í. V p�ípad� ocelové 
zárubn� s drážkou pro t�sn�ní je však nutno provést úpravu otvoru pro st�elku až po 
osazeném t�sn�ní.  

 
5. Mají-li dve�ní k�ídla šroubovatelné nebo 3D záv�sy, se�ídit pot�ebné v�le mezi k�ídly a 

zárubní, u dvouk�ídlých dve�í i mezi pracovním a pevným k�ídlem tak aby nedocházelo 
ke kontaktu k�ídel mezi sebou nebo mezi k�ídlem a zárubní. 

 
      6.   Pokud jsou dve�e vybaveny pasivními �epy (v polodrážce v míst� záv�s�) tak je možné  
            tyto �epy se�ídit zašroubováním o cca 2-4 mm tak aby ned�ely o hranu otvor�  
            v polodrážce zárubn�. 
 

7.   U pevného k�ídla dvouk�ídlých dve�í  vybaveného zástr�emi vyvrtat otvory do zárubn� a  
      do podlahy. Je-li pracovní k�ídlo vybaveno trojbodovým zámkem, vyvrtat dle rozvor  
       zámku otvor do zárubn� a do podlahy. 

 
8.   Jsou-li dve�e delší (nap�. kv�li dlažb�, nebo špatnému osazení zárubn�), lze je zespodu     
      zkrátit cca 25 mm. Jestliže je p�íslušenstvím dve�í t�snící padací lišta, tak v p�ípad�  
      dodate�ného zkrácení dve�í již nelze lištu namontovat !!! 

 
9.   Po kone�ném nasazení dve�ního k�ídla (k�ídel) provést finální zkoušku jejich funk�nosti  
      (snadné zavírání, otevírání, možnost zamykání bez vynaložení v�tší síly, požadovaná  
      t�snost mezi dve�ním k�ídlem a zárubní, funk�nost zámku a dalších komponent�, pokud  
      jsou na dve�ních k�ídlech umíst�ny). 

 
10. P�i instalaci komponent� (kukátka, samozavíra�e, kování, p�ídavné zámky, padací lišty, 

atd.) postupovat dle p�íslušných návod� k jednotlivým komponent�m. 
 
Ve Vyšehn�vicích 16.11.2011 


