
STRUČNÝ OPIS PRACOVNÉHO POSTUPU MONTÁŽE 
BEZPEČNOSTNÝCH DVERÍ

Montáž  dverí

Montážny návod vytvorený pre vnútornú potrebu firmy Exkluzív –Jindřich Záhumenský.
Tento montážny plán je orientačný v hlavných bodoch montáže a nedá sa zovšeobecniť.  
Každá montáž je iná a preto sa treba prispôsobiť k momentálnym podmienkam, 
ktoré pri montáži výrobku nastali.

Montáž dverí začína obhliadkou pôvodnej zárubne a stavebnej 
priečky, zistením jej zloženia a kvality ( šróbovačka / búračka).  
Veľmi dôležitým faktorom je statické posúdenie stavebnej priečky! 
V prípade jej nedostatočnej pevnosti je potrebné ju spevniť 
pomocnými oceľovými konzolami, poprípade roxormi, ktoré sa 
vkladajú do stavebnej priečky.

Samotná montáž začína demontážou pôvodných dverí a zárubne. 
V prípade, že pôvodná zárubňa je zamurovaná, poprípade vyliata 
betónom, je potrebné ju vybúrať!

Búracie práce sa vykonávajú ručne pomocou elektronáradia. 
Pri vybúravaní pôvodnej zárubne je potrebné pracovať obozretne, 
aby nedošlo poškodeniu existujúcich rozvodov v stavebnej priečke. 
Je potrebné si pripraviť veľkosť stavebného otvoru tak, aby 
zodpovedal rozmerovým požiadavkám novej zárubne.
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  Zárubňu potom zafixujte pomocou 
drevených klinkov.  Pri vkladaní 
klinkov dbajte na to, aby sa nepoškodil 
povrch zárubne. Zárubňu osadíme 
pomocou vodováhy do vertikálnej a 
horizontálnej roviny

Správne osadenie zárubne ešte raz 
prekontrolujeme pomocou vodováhy. 
Teraz môžme upevniť zárubňu do 
stavebnej priečky.

  

    

Do 
vybúraného 
otvoru 
vložíme 
zárubňu.

Výrobok ( dvere zo zárubňou) rozbalíme 
z kartónového obalu.  Pred montážou si 
demontujeme dvere zo zárubne  odskrutko-
vaním pántov. Pánty musia zostať na dverách!

  

Pripravený stavebný otvor  na vloženie novej 
zárubne.
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Cez  otvory v zárubni  
navŕtame diery  pre 
montáž oceľových 
kotiev, ktoré nám 
upevnia zárubňu 
v stavebnej priečke

  

Na upevnenú zárubňu nasadíme dvere 
priskrutkovaním pántov .

 

Po nasadení  dverí na zárubňu, tieto odskúšame. Skúša sa krídlo 
dverí, zamykanie-odomykanie a tesnosť dverí.

 

Pred vypĺňaním zárubne  montážnou penou alebo  
betónovou zmesou si samotnú zárubňu poistíme sadrový-
mi terčíkmi. Tie nám dodatočne ukážu  na prasklinách 
prípadný posun zárubne počas  samotného vyplňovania.

 
 

  

Do predvŕtaných otvorov vložíme  6 ks oceľových  kotiev a zárubňu nimi 
upevníme.
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Po vytvrdnutí výplne zárubne sa na otvory pre oceľové 
kotvy nasadia plastové krytky.  Dvere sa  opäť odskúšajú. 
Pokiaľ nie sú zistené žiadne závady, tak sa pokračuje 
murárskymi prácami, vysprávkami po búraní poškodenej 
stavebnej priečky.

Po ukončení všetkých stavebných prác sa z dverí a zárubne odstrá-
ni krycia fólia, výrobok ako celok sa očistí a  odovzdá do používania 
koncovému zákazníkovi.

 

   

Po montáži kovania je všetko ešte raz  odskúšané a premazané. Skúša 
sa hlavne chod bezpečnostnej vložky, uzamykanie – odomykanie, chod 
krídla dverí. 

    

Počas doby tuhnutia montážnej peny alebo betónovej zmesi  je namon-
tované kovanie dverí.

 

 

Zárubňa sa podľa konštrukčných 
možností a statickej pevnosti priečky 
vypĺňa montážnou penou, poprípade 
betónovou zmesou (betón B25).
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