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Potřebné nářadí, vybavení a díly:
vodováha, turbošrouby + krytky (montážní kotvy- ty jsou součástí dodávky), akuvrtačka (elektrická vrtačka),

nízkoexpanzní polyuretanová pěna, klínky, kladívko, metr, plastové podložky, odpovídající bity dle popisu v 

pracovním postupu.

Postup:
otevřete dveřní křídlo
vyšroubujte z rámu krytku (bit PH 2) a rozpojte svorkovnici (obr. 1, 2)
vysaďte dveřní křídlo z rámu a křídlo postavte a opřete tak, aby nedošlo k jeho poškození
spojte díly k sobě za použití spojovacího profilu a turbošroubů dl 90 mm
na spodní část rámu dveří i fixního díl nasaďte kotvící pásky (od rohu cca 150 mm, max rozteč 700 mm)
vložte rám do připraveného otvoru
usaďte do váhy dveřní rám ve správné výšce, zaklínkujte, na vypodložení použijte plastové podložky
(pozor na zkřížení rámu)
pantovou stranu rámu ukotvěte pomocí turbošroubů (profil je předvrtán) nebo pomocí kotvících pásků (dodržte 
rozteč max 700 mm , od rohu 150 mm (dodržte svislost)
ukotvěte spodní část rámu a fixní díl pomocí turbošroubů nebo hmoždin dle materiálu, do kterého se kotvíte 
nasaďte dveřní křídlo do rámu
vyzkoušejte funkčnost dveří zavřením a zamknutím dveří, poté dokotvěte i horní část rámu
spojte kabely svorkovnicí (obr.3), kabely vložte do kapsy ve dveřním rámu, přišroubujte zpět krytku
(POZOR- kabel nevytahujte na doraz, nechte uvnitř rámu volnou smyčku ) obr. 4.
připojovací spáru vyplňte nízkoexpanzní montážní pěnou
ochranné folie z oken odstraníme až po případném zednickém zapravení.
Ze strany exteriéru je potřeba ochranné pásky sejmout nejpozději do 3 měsíců.
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Obrazová příloha:

obrázek 1 obrázek 2

obrázek 4

obrázek 3
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