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 Montážní návod je určen pro posuvný systém Paris na obložkovou zárubeň nebo na stěnu bez zárubně. Montáž 
doporučujeme přenechat zkušeným odborníkům.

1. levá stojka + záklopová obložka   1ks
2. nadpraží + záklopová obložka    1ks
3. pravá stojka + záklopová obložka   1ks
4. podložka pod kolejnici (v dekoru)   1ks
5. podložka pod kolejnici (stříbrná)   1ks
6. kotva (držák kolejnice)    –   počet ks dle délky kolejnice
7. kolejnice      1ks
8. krycí lišta      1ks
9. dveřní křídlo
   1. Balení: posuvné vozíky  2ks, vodící trn  1ks, dorazy  2ks
   2. Balení: kotvy – počet ks dle délky kolejnice (rozteč po 250mm)
   3. Balení:  - 16x Vruty 4x20 (držáky kolejnice)
   -  8x Vruty 6x90 + hmoždiny (podložky)
   -  2x Vruty  4x40 + hmoždinky (vodící trn)
4. Balení: excentry  4ks, rohové spojky  2ks

V případě varianty s jednostranným nebo oboustranným
tichým dojezdem obsahuje balení navíc tyto dojezdy.

Obr. A – popis výrobku

Obr. B – Sytém Paris na zárubeň Obr. C – Systém Paris na stěnu

Obsah balení a popis výrobku:



 Vnitřní dveře a zárubně nesmí být osazovány do nevyzrálých vlhkých prostor. Prostředí instalace musí splňovat 
podmínky relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 40% - 55% (rozdíl max. 10% mezi oddělenými interiéry) a teploty 10° – 30°C (rozdíl 
max. 5°C mezi oddělenými interiéry). Vlhkost stavebního zdiva max. 10%. Při nedodržení výšeuvedených podmínek hrozí defor-
mace a poškození výrobku. V takových případech není možné uplatnit reklamaci.

Obr. D – sestavení zárubně

Obr. E – připevnění kolejnice Obr. F – výšky upevnění

MONTÁŽNÍ POSTUP

PODMÍNKY PRO MONTÁŽ

Zaklopení zárubně
Pomocí excentrů sestavíme záklopové obložky, stejně jako v případě Obr.D. Do drážky na záklopové straně zárubně naneseme 
bodově menší množství lepidla na dřevo a obložky vsuneme do drážky v zárubni. Při tom dbáme na dorovnání spojů obložek. 

Upevnění podložek pod kolejnici
Podložka v dekoru  – přiložíme širší plochou nad nadpraží, tak aby lícovala s plochou obložky viz Obr.A. V horní polovině lišty ji 
ve 4 místech rovnoměrně předvrtáme. Následně ji pomocí hmoždin a vrutů připevníme ke zdivu.
Podložka stříbrná   – v horní polovině podložky ji rovnoměrně ve 4 místech předvrtáme. Pomocí hmoždin a vrutů ji připevníme na 
straně požadovaného otvírání posuvného křídla tak, aby vrchní hrana desky byla v rovině s vrchní stranou zárubně (viz. Obr.A).
Připevnění kolejnice (pro typovou výšku křídla 1985 mm)
Držáky nasuneme na kolejnici, rovnoměrně je rozmístíme  v rozteči po 250mm a zafixujeme utažením šroubů. Ve výšce 2051 mm 
od podlahy zaznačíme tužkou rysku na zárubeň a podložku pod kolejnici. Přiložíme kolejnici a vruty 4x20 připevníme k podkladu 
tak, aby vrchní hrana kolejnice korespondovala s výškou rysky. V případě jiné – atypické výšky křídla je nutno přepočítat 
rozměry pro upevnění kolejnice: Výška křídla + 66 mm = vrchní hrana kolejnice. 

Sestavení zárubně
Dílce číslo 1,2,3 položíme na již připravený rovný podklad a sestavíme k 
sobě podle Obr.D
Do předvrtaných obložek v nadpraží a stojkách vložíme spojovací excen-
try a šroubovákem přitáhneme. Do středových dílů nacvakneme rohové 
spojky (Obr.D). Při tom dbáme na přesnost spojení. 

Zabudování zárubně
Zárubeň postavíme do stavebního otvoru. Zárubeň rozepřeme rozpěrami 
a to pod nadpražím, uprostřed a v dolní části na podlaze. Doporučujeme 
použít profesionální montážní sady. Zárubeň v otvoru vycentrujeme, 
proti vypadnutí zajistíme stopařskými svěrkami a klíny a nakonec 
vyvážíme.

Montážní nízko expanzní pěna se nanáší v šesti bodech po vnějším 
obvodu zárubně a to v místě rozpěr, v délce cca 250 mm (platí pouze při 
použití dveřního křídla o hmotnosti do 25kg). Po vytvrzení pěny 
odřízneme nožem její přesahy, odstraníme montážní přípravky. 



Následně do kolejnice nasuneme doraz, 2 vozíky a brzdu viz. Obr.G

Obr. G – montáž příslušenství

V případě varianty, kde je součástí SILENT STOP (tichý doraz), nasuneme do kolejnice tichý doraz 
Zavěšení křídla
Na vrchní stranu křídla přišroubujeme nosné kování viz Obr.H. Bez tichého dorazu je vzdálenost 75mm, s tichým dorazem 155mm.
Bez tichého dorazu:

Obr. H – montáž bez tichého dorazu

S tichým dorazem:

Obr. I – montáž s tichým dorazem

Křídlo zavěsíme na vozíky, klíčem 
nastavíme tak, aby pod křídlem 
vznikala mezera 7-10 mm. Po té 
lehce utáhneme klíčem matky viz. 
Obr.J

Obr. J



Nerovnosti omítek pod obložkou můžeme zapravit akrylovým tmelem. Spáru mezi zárubní a podlahou je doporučeno zatřít siliko-
nem. Zabráníme tím vnikání vody pod zárubeň např. při mytí podlahy.
Pro běžnou údržbu dveří a zárubní je možné použít suchý, popř. mírně vodou navlhčený hadřík a výrobky vytřít do sucha. Nepouží-
vat agresivní čistící prostředky jako organická rozpouštědla, alkalické prostředky, čistící písky, atd. Aplikace mokrých procesů při 
údržbě dveří a zárubní je nepřípustná.

Posunutím s ním uzavřeme otvor a šířkově jej vycentrujeme. V místě dolního rohu křídla viz Obr.K  nasuneme pod křídlo vodící trn 
a zaznačíme tužkou jeho pozici. Křídlo z vozíků demontujeme a trn připevníme pomocí hmoždin a vrutů 4x40 do podlahy viz. Obr.L

Obr .K Obr. L

Křídlo nasadíme drážkou na trn a zavěsíme znovu na vozíky. Klíčem utáhneme viz. Obr.J

Při posuvu křídla na obě strany nastavíme na koncích dorazy a  klíčem na nich dotáhneme šrouby viz Obr.M

Obr .M Do drážky v krycí liště nasuneme kartáček. Lištu následně nacvakneme na 
hliníkovou kolejnici a na čela kolejnice nasadíme krytky.

Obr .N


