








D КОМПЛЕКТАЦIЯ 
Далi комплектуемо дверi всiею необхiдною фурнiтурою. 

Для сегментiв "Classic", "Nova" та "Megapolis" - прикручуемо шурупами лиштву до рами 

зсередини до «металево·i рубашки». 

В сегментах "Cottage" та "Quadro" лиштва крiпиться до короба на клiпсах. 

-
Майже вся фурнiтура комплекrуеться на заводi (мал.6): 

1. Вiчко.

2. Замок верхнiй.

3. Броненакладка.

4. Замок нижнiй.

5. Ручка.

6. Серцевина.

7. Броненакладка.

МОНТАЖ РУЧКИ (мал. 7): 

1) Знiмить з ручки декоративну накладку.

2) Вставте чотиригранний стержень в отвiр замкового механiзму пазами вниз пiд крiпильнi гвинти

в ручцi.

3) На стержень (квадрат) монтуеться права та лiва ручки.

4) Прикрiпiть основу дверно"i ручки до полотна за допомогою саморiзiв.

5) Закрiпiть стягуючi гвинти в спецiальних для них отварах.

6) Пiсля перевiрки ручки на працездатнiсть, закрiпiть на основi декоративнi накладки .
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В МОНТАЖ НОВИХ ВХIДНИХДВЕРЕЙ 
Необхiдно вставити двений блок в пiдготовлений отвiр з того боку, куди передбачае:ться 

вiдкривання. Зафiксуйте раму за допомогою монтажних клинiв за рiвнем (мал. 8) - спочатку по 

горизонталi, потiм по вертикалi. Рекомендовано клини встановлювати недалеко вiд мiсця 

крiплення коробки. 

Увага! Монтажний зазор мiж порогом 

i пiдлогою мае бути не менше 10 мм (мал. 9). 

В сегментах, де особливо важкi дверi ("Cottage'; 

"Quadro" та "Bionica") рекомендуеться 

встановпювати дверну раму окремо вiд полотна. 

В сегментах "C/assic", "Nova" та "Megapo/is" 

пиштва до рами крiпиться шурупами зсередини до 

"метапевоi" рубашки" до початку монтажу. 

В сегментах "Cottage" та "Quadro" пиштва 

крiпиться до короба на кпiпсах, ii" можно змонтувати 

пiспя встановпення короба та полотна. 

Через монтажний отвiр за допомогою перфоратора робимо отвори для анкерiв (мал. 10). 

Пiдбирае:мо дiаметр свердла рiвному крiпленню (D10). Глибина отвору-10-15 см. 

Починайте монтаж крiпильних елементiв з боку петель. 

Встановiть анкер, вбиваючи йога молотком. Щоб втопити йога до внутрiшнього краю коробки, в 

прорiзи вставте викрутку i стукайте молотком по ручцi викрутки. За допомогою будiвельного 

рiвня ще раз перевiрте, чи не зрушили короб при проведеннi робiт. 
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