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DRZWI UNIWERSALNE

MARS URAN
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waga skrzyd³a w kg dla 80,90
gruboœæ w mm
wype³nienie
gruboœæ blachy w mm

rodzaj pow³ok

bolce antywywa¿eniowe

przylga (felc)

gruboœæ przylgi w mm

g³êbokoœæ wrêbu w mm

rodzaj

pow³oka
klasa zawiasów
iloœæ zawiasów dla 80 i 90

podstawowy

dodatkowy 3-bolcowy

17 oraz 19
40
styropian ë=0,04 W/m*K 
0,5

-

3-stronna

15

25

czopowe wkrêcane

ocynk bia³y
klasa 7
3

-

zamek na wk³adkê

patentow¹

DANE TECHNICZNE SKRZYD£A DRZWIOWEGO

ocynk, bia³y, br¹z

Wymiar
zamawiany

“80” 846
“90” 946

Szerokoœæ p³yty
drzwiowej

(zewnêtrzna) (A)

Wymiar p³yty
drzwiowej

(zewnêtrzny)

Wymiar w
œwietle muru

(C)

794
894

Wymiar w œwietle
oœcie¿nicy

816
916

Szerokoœæ p³yty
drzwiowej

(wewnêtrzna) (B)

840
940

W celu obciêcia skrzyd³a nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci::

Zmierzyæ dok³adny wymiar wysokoœci skrzyd³a

uwzglêdniaj¹c szczelinê pod skrzyd³em o maksymalnym

wymiarze 5 mm

Miejsce przeciêcia oklejamy taœm¹ papierow¹ o szerokoœci

uniemo¿liwiaj¹cej uszkodzenie skrzyd³a

Na taœmie rysujemy liniê ciêcia

Gdy ciêcie ma na celu skrócenie skrzyd³a do 30 mm

nale¿y w pierwszej kolejnoœci zdemontowaæ ceownik

wzmacniaj¹cy przez rozciêcie kleju (punkt A na rysunku za

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

p³aszczy skrzyd³a.

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 d³ugoœci 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 czêœæ skrzyd³a za

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 œcskami stolarskimi, a¿ do zastygniêcia

kleju.

Po zastygniêciu kleju skrzyd³o nadaje siê do monta¿u
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Przekrój przez p³aszczyznê drzwi

Przekrój przez krawêdŸ drzwi

INFORMACJE TECHNICZNE

wysokoœæ skrzyd³a - 2024mm

1. P³yta styropianowa
2. Kaseta drewniana
3. Klocki drewniane pod zawiasy
4. Profil wykoñczeniowy

1

2

3

4

UWAGA !!!

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 wysokoœc

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

ostateczn¹ wylewk¹.

Przed przyst¹pieniem do monta¿u nale¿y sprawdziæ

pasowoœæ skrzyd³a z oœcie¿nic¹ (dopasowanie rygli do

otworów).

Monta¿ wykonujemy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami

i przepisami budowlanymi. Drzwi montowane jako

wejœciowe do budynku powinny byæ montowane jako

otwierane na zewn¹trz. Monta¿ jako otwieranych do

œrodka mo¿e skutkowaæ odrzuceniem ewentualnej

reklamacji

WYKLUCZONE jest u¿ywanie œrodków zawieraj¹cych

substancje œcierne.

Zaleca siê czyszczenie przy u¿yciu miêkkiej tkaniny,
dok³adne sp³ukanie i wytarcie powierzchni.

W przypadku monta¿u drzwi na œcianach

nas³onecznionych, bezwzglêdnie nale¿y stosowaæ daszki

os³aniaj¹ce drzwi przed nadmiernym nagrzaniem.

Warunkiem utrzymania gwarancji na pasowoœæ skrzyd³a

z oœcie¿nic¹ jest monta¿ przez osobê z odpowiednimi

kwalifikacjami budowlanymi.
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Przekrój pionowy
Mo¿liwoœæ skracania do 17 cm

(we w³asnym zakresie)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w produkcie bez wczeœniejszego powiadomienia

6. warstwa podk³adu (opcje Uran)

1. warstwa ocynku

2.. blacha stalowa

3. klej

4. izolacja termiczna

5. profil stalowy
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NIE U¯YWAÆ SZLIFIERKI K¥TOWEJ

DO SKRACANIA SKRZYD£A!!
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7. folia ochronna (opcje Uran)

6. Ze skrzyd³a Uran nale¿y niezw³ocznie po monta¿u  
    zerwaæ foliê ochronn¹ . 
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