


Montaż powinien być przeprowadzany przez osoby posiadające podstawo-
we umiejętności stolarskie, zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 
Maskownicę oraz belkę odbojową należy zakupić oddzielnie. 
MONTAŻ MASKOWNICY: 
Karton zawiera kompletny zestaw do montażu maskownicy do systemu 
przesuwnego. W jego skład wchodzą: 
- listwa wyrównująca nieoklejona 15x16x2000 (2szt. o długości 2000mm                         
w przypadku systemu podwójnego) (stosować tylko do montażu z tunelem                   
z opaską 80mm); 
- listwa wyrównująca nieoklejona 30x16x2000 (2szt. o długości 2000mm                         
w przypadku systemu podwójnego) (stosować do montażu z tunelem); 
- element dystansowy (oklejony folią dekoracyjną w kolorze maskownicy) 
60x12x2000 (2szt o długości 2000mm w przypadku systemu podwójnego); 
- listwa zamykająca maskownicę od góry 83x8x2018 (1 szt. o długości 
2200mm mocowana centralnie oraz 2szt o długości 1000mm mocowane 
po obu stronach w przypadku systemu podwójnego); 
- szyna przesuwna; 
- maskownica 110x16x2036 (2szt. o długości 2018mm w przypadku 
systemu podwójnego - łączenie piaskownikiem (rys. 10)); 
- element zamykający 92x76x16 - 2 szt; 
- kołki do szybkiego montażu 6x80 - 8 szt (12szt. w przypadku systemu                          
podwójnego); 
- kołki do szybkiego montażu 6x60 - 3 szt (6szt w przypadku systemu                             
podwójnego); 
- kątowniki wzmacniające 20x20x1 - 2 szt; 
- wkręty 3x12 - 4 szt (12szt w przypadku systemu podwójnego); 
- wkręty 4x25 - 10 szt 
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić towar pod względem 
zgodności z zamówieniem, oraz czy nie posiada uszkodzeń lub wad 
jawnych (np. rysy, uszkodzenia mechaniczne itp.) Wszystkie operacje 
wkręcania wymagają wcześniejszego nawiercenia materiału! Wszystkie 
widoczne uszkodzenia struktury 
i powierzchni zgłoszone po zamontowaniu, za wyjątkiem ukrytych wad 
fabrycznych, nie podlegają gwarancji. 
Sprzęt i materiały potrzebne do montażu: 
- wiertarka + wiertła do drewna i betonu, 
- podstawowe narzędzie typu śrubokręt, młotek itp., 
- klej do drewna montażowy biały 
System naścienny może być zamocowany: 
- Bez zabudowy 
- Z zabudową (tworzoną przez tunel ościeżnicy) 
BEZ ZABUDOWY: 
1. Złożyć maskownicę - połączyć klejem do drewna maskownicę (110x16)                       
z dwoma elementami zamykającymi, równocześnie wklejając listwę 
zamykającą od góry (83x8) we wpusty w.w. elementów. Dla wzmocnienia 
połączenia można zamontować w każdym narożniku, (przy pomocy 
wkrętów 3x12) od wewnątrz kątownik wzmacniający. (rys. 1) 
2. Zamocować element dystansowy (oklejony folią dekoracyjną w kolorze 
maskownicy) bezpośrednio do ściany. (rys. 2) 
3. Zamontować system przesuwny zgodnie z instrukcją dołączoną przez 
producenta do listwy maskującej. (rys. 2)  
4. Po zamontowaniu systemu przesuwnego wraz ze skrzydłem oraz belką 
odbojową, zamontować maskownicę przykręcając go od góry do listwy 
maskującej wkrętami 4x25 mm. (rys. 3) 
5. Po wykonanym montażu maskownicy wraz z systemem naściennym 
(instrukcja montażu znajduje się w jego opakowaniu), należy wyregulować 
szczelinę pomiędzy skrzydłem a podłogą, przy pomocy śrub łączących 
wózek jezdny z wieszakami skrzydła. (rys. 4) 
Z ZABUDOWĄ: 
1. Złożyć maskownicę - połączyć klejem do drewna maskownicę (110x16)                        
z dwoma elementami zamykającymi, równocześnie wklejając listwę 
zamykającą od góry (83x8) we wpusty w.w. elementów. Dla wzmocnienia 
połączenia od wewnątrz można zamontować w każdym narożniku (od 
wewnątrz (przy pomocy wkrętów 3x12)) kątownik wzmacniający (rys. 1) 
2. Zamontować do ściany listwę wyrównującą nieoklejoną (30x16) 
dosuwając ją do czoła poziomej listwy opaskowej tunelu. 
UWAGA. W przypadku, gdy listwa opaskowa tunelu ma szerokość 80mm, 
należy wyżej wymienioną listwę nieoklejoną skrócić na określony wymiar. 
Zamontować ją, a następnie dosunąć do niej od góry dodatkowo listwę 
nieoklejoną i zamocować ją (15x16) (rys.5) 
3. Zamocować element dystansowy (oklejony folią dekoracyjną 
w kolorze maskownicy) do ściany, wiercąc przez listwę nieoklejoną. 
* Góra listwy maskującej musi licować się z górą listwy górnej nieoklejonej 

• w przypadku listwy opaskowej o szerokości 80mm, listwę 
górnej nieoklejonej 
• w przypadku listwy opaskowej o szerokości 80mm, listwę 
maskującą należy zamontować kołkami szybkiego montażu 6x80 (rys. 6). 
4. Zamontować system przesuwny zgodnie z instrukcją dołączoną przez 
producenta do listwy maskującej (rys. 6) 
5. Po zamontowaniu systemu przesuwnego wraz ze skrzydłem oraz belką 
odbojową zamontować maskownicę przykręcając go od góry do listwy 
wyrównującej wkrętami 4x25 mm pamiętając o uprzednim nawierceniu 
wiertlem 03 (rys. 3) 
6. Po wykonanym montażu maskownicy wraz z systemem naściennym 
(instrukcja montażu znajduje się w jego opakowaniu), należy wyregulować 
szczelinę pomiędzy skrzydłem a podłogą, przy pomocy śrub łączących 
wózek jezdny z wieszakami skrzydła. (rys. 7) 
Montaż systemu przesuwnego podwójnego odbywa się analogicznie do 
montażu systemu pojedynczego. Listwy muszą być rozmieszczone 
symetrycznie względem środka (punkt styku między dwoma skrzydłami). 
Sposób połączenia dwóch listew maskownicy przedstawiono na rys. 10. 
MONTAŻ BELKI ODBOJOWEJ: 
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić towar pod względem 
zgodności z zamówieniem, oraz czy nie posiada uszkodzeń lub wad 
jawnych (np. rysy, uszkodzenia mechaniczne itp.) Wszystkie operacje 
wkręcania śrub oraz wkrętów wymagają wcześniejszego nawiercenia 
materiału! Wszystkie widoczne uszkodzenia struktury i powierzchni 
zgłoszone po zamontowaniu, za wyjątkiem ukrytych wad fabrycznych, nie 
podlegają gwarancji. 
1. Sprzęt i materiały potrzebne do montażu w zależności od sposobu 
zamontowania: 
- wiertarka + wiertla 012 do drewna i 012 do betonu, 
- szczypce uniwersalne, 
- śrubokręt krzyżakowy, 
- kątownik 90', 
- poziomica, 
- ściski stolarskie min 3 szt., 
- kotwa chemiczna 
2. Montaż belki odbojowej: 
a.  Równoczesny z zabudową tunelu 
- od strony wewnętrznej kątownika maskującego przykręcić belkę 
czterema (równomiernie rozmieszczonymi) wkrętami 4x35 mm (rys. 8) 
- zamontować tunel, przestrzegając instrukcji jego montażu 
- po montażu tunelu z przykręconą belka odbojową, przykleić załączoną 
uszczelkę do belki odbojowej 
b.  Do zabudowanego już tunelu (rys. 9). 
- Wkręcić 3 wkręty dwugwintowe w belkę w istniejące otwory częścią 
gwintowaną MS na taką samą głębokość 
- Tak przygotowaną belkę ustawić równo z zabudowa tunelu posługując się 
kątownikiem i odgnieść ślady wkrętów na zabudowie 
- W zaznaczonych miejscach wykonać otwory 012 o głębokości                         
min. 50 mm. 
- W oczyszczonych otworach umieścić tulejki plastikowe 
i wypełnić je żywicą (kotwa chemiczna nie wchodzi w skład zestawu 
montażowego) 
- Ustawić belkę wprowadzając wkręty w otwory tulejek i unieruchomić 
całość ściskami stolarskimi. 
- Po zamocowaniu belki nakleić uszczelkę. 
c.  Bez zabudowy. 
Wszystkie czynności są analogiczne jak przy montażu z zabudowanym tunelem 
z ta różnica, ze nie wiercimy otworów w ścianie przez opaskę istniejącego tunelu 
lecz bezpośrednio w murze.
3. Cała powierzchnia styku elementów z podłożem, powinna być zabezpieczona 
silikonem* w celu uniemożliwienia migracji wody do elementów.
 
UWAGA: Nie zaleca się zabezpieczania ościeżnicy taśma malarska, może ona 
powodować uszkodzenia okleiny nie podlegające warunkom gwarancji. W 
przypadku zabezpieczenia ościeżnicy przy użyciu taśmy malarskiej w pierwszej 
kolejności należy sprawdzić na tylnej stronie ościeżnicy (niewidocznej po 
zamontowaniu) czy nie powoduje ona, po jej zerwaniu, uszkodzenia powłoki 
folii dekoracyjnej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia 
powstałe w skutek zabezpieczenia ościeżnicy za pomocą taśmy malarskiej.
 
* Do montażu stolarki drzwiowej należy stosować substancje o neutralnym 
systemie utwardzania, nie posiadające w swoim składzie octanów.


