
PRZED  MONTA¯EM  NALE¯Y

BEZWZGLÊDNIE  SPRAWDZIÆ

PASOWOŒÆ SKRZYD£A ORAZ RYGLI

ZAMKÓW DO OŒCIE¯NICY

reklamacje zg³aszane po monta¿u

nie bêd¹ uwzglêdniane

W przypadku monta¿u wraz z oryginalna
oœcie¿nic¹ nale ¿y dopasowaæ jej wysoko œc

do warunków monta¿u. Oryginalna
wysokoœæ przewiduje monta ¿ przed

ostateczn¹ wylewk ¹.

Nale¿y jak najszybciej usun¹æ fol iê
ochronn¹ ze skrzyd ³a oraz oœcie¿nicy

(je¿eli j¹ posiada) aby unikn ¹æ
zwulkanizowania siê folii ochronnej z

laminatem pod wp³ywem wysokiej
temperatury. Reklamacje zg³aszane z

tego powodu nie bêd¹ uznawane.

1. P³yta styropianowa

2. Klocki drewniane pod zawiasy

3. Kaseta ze sklejki wodoodpornej

4. Profil wykoñczeniowy (ceownik)

5. Bolce antywywa¿eniowe
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UWAGA !!!

W celuo bciêcia skrzyd³a nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœ! ci:

Zmierzyæ dok³adny wymiar wysokoœci skrzyd³a

uwzglêdniaj¹c szczelinê pod skrzyd³em o maksymalnym

wymiarze 5 mm

Miejsce przeciêcia oklejamy ta m¹ papierow¹ o szeroko ciœ œ

uniemo¿liwiaj¹cej uszkodzenie skrzyd³a

Na ta mie rysujemy liniê ciêciaœ

Gdy ciêcie ma na celu skrócenie skrzyd³a do 30 mm

nale¿y w pierwszej kolejno ci zdemontowaæ ceownikœ

wzmacniaj¹cy przez rozciêcie kleju (punkt A na rysunku za

pomoc¹ no¿a do tapet) ³¹cz¹cego ceownik z blachami

p³aszczy skrzyd³a i odgiêcie krawêdzi dystansuj¹cych

ceownik

Po demonta¿u ceownika wiercimy otwory poni¿ej linii ciêcia

aby przez nie wprowadziæ brzeszczot tn¹cy

Przecinamy p³aszcz skrzyd³a za pomoc¹ wyrzynarki

z brzeszczotem do metalu o d³ugo!ci w maksymalnym

wysuniêciu nie wiêkszym ni¿ 35 mm, ka¿d¹ stronê

skrzyd³a osobno. Krawêdziowan¹ blachê przylgi

przecinamy pi³k¹ do metalu.

Usuwamy ok. 30 mm styropianu ze skrzyd³a i wklejamy

ponownie ceownik wzmacniaj¹cy doln¹ czê æ skrzyd³a zaœ

pomoc¹ kleju uszczelniaj¹cego np. FIX ALL firmy SOUDAL

zabezpieczaj¹cego p³aszcze skrzyd³a przed rozdzieleniem

ze styropianem.

Z dwu stron skrzyd³a zak³adamy listwy w miejscu

ceownika i œciskamy œciskami stolarskimi, a¿ do zastygniêcia

kleju.

Po zastygniêciu kleju skrzyd³o nadaje siê do monta¿u
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Przed przyst¹pieniem do monta¿u nale¿y sprawdziæ

pasowo æ skrzyd³a z o cie¿nic¹ (dopasowanie rygli doœ œ

otworów).

Monta¿ wykonujemy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami

i przepisami budowlanymi. Drzwi montowane jako

wej ciowe do budynku powinny byæ montowane jakoœ

otwierane na zewn¹trz. Monta¿ jako otwieranych do

œrodka mo¿e skutkowaæ odrzuceniem ewentualnej

reklamacji

Do czyszczenia pow³ok z PVC mog¹ byæ u¿ywane:

detergenty domowego u¿ytku rozciêñczone w wodzie

(WYKLUCZONE jest u¿ywanie œrodków zawieraj¹cych

substancje c!ierne),  !œrodki domowego u¿ytku usuwaj¹ce

t³uste plamy zawieraj¹ce, alkohol i/ lub destylaty nafty,

denaturat, benzyna ekstrakcyjna

Zaleca siê czyszczenie przy u¿yciu miêkkiej tkaniny,

dok³adne sp³ukanie i wytarcie powierzchni.

W przypadku monta¿u drzwi na c!ianach

nas³onecznionych, bezwzglêdnie nale¿y stosowaæ daszki

os³aniaj¹ce drzwi przed nadmiernym nagrzaniem.

Warunkiem utrzymania gwarancji na pasowo æ skrzyd³aœ

z o cie¿nic¹ jest monta¿ przez osobê z odpowiednimiœ

kwalifikacjami budowlanymi.
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Przekrój przez p³aszczyznê drzwi

Przekrój przez krawêdŸ drzwi

INFORMACJE TECHNICZNE
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waga skrzyd³a w kg dla 80,90
gruboœæ w mm
wype³nienie
grubo æ blachy w mmœ

rodzaj pow³ok

bolce antywywa¿eniowe

przylga (felc)

grubo æ przylgi w mmœ

g³êboko æ wrêbu w mmœ

rodzaj

pow³oka
klasa zawiasów
ilo æ zawiasów dla 80 i 90œ

podstawowy 3-bolcowy

dodatkowy 3-bolcowy

20,22 /2  5, 28
55
styropian ë=0,04 W/m*K

0,5-0,7mm

3

3-stronna

19

36

zawias trójdzielny

ocynk bia³y
klasa 7
3

zamek na wk³adkê

patentow¹

zamek na wk³adkê

patentow¹

DANE TECHNICZNE SKRZYD£A DRZWIOWEGO

drewnopodobne

Wymiar
zamawiany

“80” 846
“90E” 952

Szerokoœæp³yty
drzwiowej

(zewnêtrzna) (C)

Wymiar p³yty
drzwiowej

(zewnêtrzny)

Wymiar w
œwietle muru

(D)

794
900

Wymiar wœwietle
oœcie¿nicy

(B)

816
922

Szerokoœæp³yty
drzwiowej

(wewnêtrzna) (A)

875
981

wysoko æ skrzyd³a - 2026mmœ

wsp. przenikalno ci cieplnejœ U=1,36 W/m2*K

Przekrój pionowy

EN 14351? :2006

Mo¿liwoœæ skracania do 7 cm

(we w³asnym zakresie)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w produkcie bez wczeœniejszego powiadomienia

1. warstwa PVC

2. warstwa ocynku

3. blacha stalowa

4. klej

5. izolacja termiczna

6. profil stalowy

a

NIE U¯YWAÆ SZLIFIERKI K¥TOWEJ

DO SKRACANIA SKRZYD£A!! CAPEK sp. o.o.
ul. Powstañców Œl¹skich 236 44-348 Skrzyszów

tel.: (0..32) 475 65 60 fax: (0..32) 475 60 61
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Drzwi stalowe zewnêtrzne , jedno i dwuskrzyd³owe - przeznaczone do uzytku w obiektach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Odpornoœæ na obci¹¿enie wiatrem - klasa 3 , wodoszczelnoœæ - klasa 6A (tylko dla drzwi otwieranych na zewn¹trz), substancje
niebezpieczne - nie zawiera, noœnoœæ urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych- nie podano, w³aœciwoœci akustyczne - -29 (-2,-4)dB 
(puierwsza wartoœæ dla drzwi pe³nych , druga dla drzwi przeszklonych), wspó³czynnik przenikania ciep³a drzwi - 1,4 W/(m2*K)/1,5 W/m2*K 
Pierwsza wartoœæ dla drzwi pe³nych , druga dla drzwi przeszklonych), przepuszczalnoœæ powietrza - klasa 2. 
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