Beépítési útmutató:

Az ajtót, és a tokot kicsomagoljuk, összeállítjuk a képen
látható módon ügyelve arra hogy a fólia ne sérüljön az
összeszerelés során.

A tokot faragasztóval összeragasszuk, és minden
gércsatlakozásnál oldalanként 2-2 db facsavarral (nem
része az egységcsomagnak) rögzítjük a tokokat.

1. -A tokot állítsuk fel függőlegesen és derékszögben a
falnyílásba.

1 A hosszanti tokszárak függőlegesen, míg a tok vízszintes
eleme teljesen vízszintesen álljon. A tokot ékeljük ki.

1. Az ajtózsanérokat (ajtónként 3 db) íves oldalukkal az
élére fektetett ajtólapra rögzítjük.

A zsanérok megfelelő oldalra történő felcsavarásával
dönthetjük el a helyszínen, hogy az ajtó jobbos, vagy balos
kivitelű legyen a beltéri ajtó..

Rögzítsük az ajtólapot a tokon a mellékelt csavarokkal, a
zsanér szögletes fele kerüljön a tokra.

A az alsó, és a felső zsanért az ajtólap szélétől 20-20cm
távolságra, a középsőt az ajtólap közepére helyezzük.

Fontos tudnivaló, hogy a hab dagadásához nedvesség kell,
ezért a habozás előtt a szerelési hézagba nedvességet kell
juttatnunk (pl. kézi permetezővel).

Ha a beállítás megtörtént, rögzítsük az utólag beépíthető
ajtótokot PUR habbal. Azért hogy a hab, ne nyomja be a
tokot, a padló vonalában és kb. 1 m magasan az
ajtónyílásba tegyünk távtartót.

A PUR hab megkötése után (melynek kötési idejét a hab
használati útmutatójában találjuk), távolítsuk el az ajtótok
körül esetlegesen kidagadt PUR habot, illetve a távtartókat
eltávolíthatjuk

A kilincs kicsomagolása után, csavarozzuk fel az ajtólapra
úgy, hogy a zártest, és a zárbetét már a helyén van.
Figyeljünk oda melyik felén szeretnénk a „Wc zárat”
használni, illetve a zárnyelvet beépítés során fordítsuk a
megfelelő irányba ( jobbos, vagy balos kivitel)..

A díszborítást (takarólécet) miután gérbe vágtuk,
ragasztóval, szilikonnal vagy szegeléssel rögzítsük az
ajtótok köré.
Átfogó tokos kivitel esetén, a takaróléceket a tok nútjába
kell beragasztani miután méretre vágtuk a léceket.

A fal és a tokborítás közti hézag festhető akrillal, a
padlóburkolat és a tok közötti hézagot szilikonnal húzzuk
ki, hogy az utólag beépíthető ajtótok felmosás esetén se
kapjon alulról vizet.

Végezetül marjuk ki, véssük be a zárnyelv helyét a
megfelelő magasságban a tokon, helyezzük be a műanyag
betétet, majd csavarozzuk fel a takarólemezt.

Kérjük ellenőrizze az ajtó és a zárszerkezet hibátlan
szorulásmentes működését, szükség esetén korrigálja az
esetleges beépítési hibákat.

Köszönjük, hogy ajtóját nálunk vásárolta, használja egészséggel!

