NAVODILA ZA MONTAŽO
NOTRANJIH VRAT

Priporočamo, da vrata montirajo za to usposobljeni strokovnjaki ali pooblaščena montažna ekipa. V vsakem
primeru je nujno upoštevanje Navodil za montažo notranjih vrat.
Pred začetkom del preverite, da so vrata pakirana v nepoškodovani embalaži, da ni prisotna tovarniška napaka
in da dimenzije zidne odprtine ustrezajo dimenzijam vrat in podboja na embalaži.
Pred montažo vrat, prostor ustrezno pripravite in zaščitite občutljive stvari. Zidovi in tla morajo biti dokončno
obdelani ter v okviru dimenzij, ki so podane. Zidovi in robovi zidne odprtine morajo biti ravni, vzporedni in stati
v vertikali oz. horizontalni ravni. Talne letve ne smejo biti pritrjene. Vrata se montirajo v suhe prostore z relativno
zračno vlago med 40% in 46%. To je še posebej pomembno pri montaži vrat v novozgrajene objekte. Slednje je
potrebno dobro osušiti in nato redno prezračevati. Vrat ne vgrajujte v neprimernih pogojih in neustrezno
pripravljenih prostorih, saj to lahko vpliva na stabilnost vratnih kril.
Osnovna funkcija vrat je brezhibno zapiranje in dobro tesnjenje. Pred montažo je potrebno natančno izmeriti
zidarske odprtine. Bodite pozorni na nanos ometa. Če je ta neenakomeren, je potrebno neravnine izravnati z
akrilnim kitom. Poleg ometa, preverite tudi tla. Če so ta neravna, bo podboj nameščen na različnih višinskih
točkah. Optimalna zidna odprtina je po širini za 3-4 cm širša od zunanjih mer podboja in 1-2 cm višja on zunanje
višine podboja.
KORAKI MONTAŽE NOTRANJIH VRAT
1.
2.

Prostor in bližnje predmete zaščitite, da se med montažo vrat ne bodo poškodovali.
Na čisto in ravno površino namestite zaščitno podlogo, da preprečite morebiten nastanek prask in nanjo
razgrnite vse sestavne dele.
3. Pred začetkom montaže še enkrat preverite smer in stran odpiranja vrat. Vrata vedno opazujete iz
prostora, v katerega se ta odpirajo. Če so vratni tečaji na levi strani, gre za leva vrata. Če so vratni tečaji
na desni strani gre za desna vrata.
4. Skupaj sestavite vertikalni in horizontalni del podboja, tako da se utor nahaja na zgornji strani. Natančno
sestavite kot. Ta se lahko poveže z vijaki, sponkami ali se ga zlepi.
5. Predhodno sestavljen podboj vstavite v zidarsko odprtino na gotova tla in ga namestite v pokončen,
pravilen položaj. Podboj natančno izravnajte z vodno tehtnico v vodoravni in navpični smeri. Svetli meri
zgoraj in spodaj morata biti enaki.
6. Podboj postavite v sredino zidarske odprtine in ga utrdite z lesenimi razporami ali distančniki, ter
zaščitnimi letvami, ki ščitijo površino podboja. Nato odprtino med zidom in podbojem točkovno
napolnite z izolacijskim materialom ali s poliuretansko peno (montažnim purpenom).
7. Odvečno montažno peno obrežite, ko se strdi in odstranite lesene razpore.
8. Za montažo na drugi strani, sestavite pokrivne (zaključne) letve. Sestavite jih na čisti in ravni podlagi.
Vertikalni in horizontalni del postavite z robom navzgor. Na površino spoja dodajte malo lepila za les.
Oba dela natančno sestavite in poravnajte ter pričvrstite s kovinskimi vzmetmi.
9. Odstranite distančnike in nataknite vratno krilo ter ga poravnajte s spodnjimi in zgornjimi vratnimi tečaji.
V kolikor tesnila še niso nameščena, jih lahko v tem koraku vstavite v vdolbine okvirja vrat. Sestavljene
pokrivne letve postavite v za to predviden utor in jih pritrdite z lepilom. Vse poravnajte z zidom.
10. Po montaži vrat, namestite še vratno kljuko. Sledite navodilom proizvajalca.
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