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 VADEMECUM PRE ZÁKAZNÍKA  

STAVEBNÉ PUZDRA 
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Výhody stavebných puzdier  

Obývateľnosť – posuvné dvere 

Obývateľnosť – krídlové dvere 

nepoužiteľné priestory 
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Obývateľnosť 

• 1 - Vysoká flexibilita svetlosti 
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Obývateľnosť 

•2 – Zhodnotenie architektonických elementov 

•3–  Žiadne architektonické bariéry 
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CHARAKTERISTIKY STAVEBNÉHO PUZDRA DO MURIVA 

ČO NÁJDETE V BALÍKU KOVANIA 2x 
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 Stavebný otvor DOPPIO do muriva 

                                                  

               Hrúbka hotovej steny   105 – 125 mm.    –    Vnutorný priestor 70 –  90 mm. 



8 

  MONTÁŽ PUZDRA DOPPIO DO MURIVA  

(A)   

Pred zasunutím vodiacej 

lišty do kapsy, je treba 

namontovať doraz na jej 

koniec ( viď obr.) 

(B)   

Tento doraz sa 

musí namontovať 

až po osadení dverí. 

VODIACA KOĽAJNICA - BOČNÝ POHĽAD 
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1) Preklad 2) Jemné pletivo 4) Rozperky 5) Kotvy          

  MONTÁŽ PUZDRA DOPPIO DO MURIVA  

NÁVOD NA MONTÁŽ STAVEBNÉHO PUZDRA 
“DOPPIO” DO MURIVA 

 
Model DOPPIO SDK sú navrhnuté tak, aby umožnili rýchlu, ľahkú a bezpečnú 
montáž a inštaláciu. Puzdra sú vyrobené z galvanizovaných oceľových profilov, 
opatrených horizontálnymi výstuhami, ktoré uľahčujú upevnenie 
sadrokartónových dosiek. Úplne tichý a plynulý pohyb dverného krídla umožňuje 
hliníková vodiaca koľajnica. Pojazdy s guličkovými ložiskami majú nosnosť 
120kg a sú vybavené skrutkami, držiakmi a spojkami pre inštaláciu dverného 
krídla. 
 
VAROVANIE: 
ABY SA ZABRÁNILO RIZIKU NEHODY, ÚRAZU MONTÉRA ALEBO INÝCH 
OSôB DOPORUČUJEME POUŽÍVAŤ RUKAVICE A INÉ OCHRANNÉ 
POMôCKY. 

UPOZORNENIE: Je nevyhnutné uložiť do stavebného otvoru vhodný preklad, 

ktorý zaistí, aby hmotnosť steny nezaťažovala konštrukciu puzdra. Ak je už 

hotová podlaha, puzdro usaďte priamo na ňu. Ak nie je, použite vhodné oporné 

body, ktoré zaistia osadenie puzdra na výšku budúcej hotovej podlahy. 

Skontrolujte rovnobežnosť medzi puzdrom a stĺpkom (v prípade typu DOPPIO 

rovnobežnosť obidvoch zárubní) a kolmosť s podlahou pomocou vodováhy. 

Vyhnite konzoly na obvode puzdra a zafixujte do pripravených miest v stene 

pomocou malty. V prípade, že sa puzdro osadzuje na hotovú podlahu, pripevnite 

ho priamo do podlahy pomocou spodných podlahových úchytiek. Po osadení 

a zaistení puzdra je doporučené vyplniť medzeru po obvode s beton. 

Výrobca ručí len za chyby samotného výrobku a jeho výrobných súčastí a nie je 

zodpovedný za problémy spôsobené nesprávnou montážou, prípadne 

nedodržaní, montážneho návodu. Pred montážou doporučujeme skontrolovať 

neporušenosť a kompletnosť výrobku. V prípade zistených chýb kontaktujte 

svojho predajcu.  Chyby v tlači sú vyhradené. Výrobca odmieta zodpovednosť za 

nedorozumenie, kvôli tlačovým chybám, z dôvodu nesprávneho prepisu a iným 

chybám. Kopírovanie, aj čiastočné je zakázané. Výrobca si vyhradzuje právo 

modifikovať výrobok výrobok bez predchádzajúceho písomného oznámenia. 

Priložte dodanú  sieť  na hornú časť puzdra (viď obrázok vedľa). Najprv naneste na celú plochu vrstvu 

riedkej mastnej malty. Po zaschnutí naneste na puzdro a okolitú   stenu vrstvu malty, ktorá dokončí 

priečku do požadovaného rozmeru.                              
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 UniTrEx s.r.o., č.173,  925 55 Vinohrady nad Váhom, IČO: 36268178, DIČ : 2021945266  

1 POZOR :  
Zadný doraz upevniť na vodiacu koľajnicu 
pred jej vložením do puzdra (14mm od konca).  

A Vodiacu koľajnicu upevnite tak, že ju vložíte do vodiacej drážky na hornej hrane puzdra. 
Na koľajnici nasuňte kotvové úchytky. 

C Vložte rozperky do svojich pozícií. V prípade, že sa puzdro osadí na hotovú podlahu, 
pripevnite ho priamo  do podlahy pomocou spodných podlahových úchytiek. 
Dôležité: Nikdy neosadzujte puzdro nad úroveň podlahy! 

 UniTrEx s.r.o., č.173,  925 55 Vinohrady nad Váhom, IČO: 36268178, DIČ : 2021945266  

B2 DOPPIO . Dvojkrídlové dvere: Umiestnite obidve puzdra s už osadenou 
vodiacou koľajnicou (bod A), aby smerovali proti sebe. Koľajnice spojte úplným 
zasunutím predmontovaných spojovacích dielov a zaistite skrutkami. Ďalší postup 

je ako pri modeli SINGOLO.                                                                                                                                                                

NÁVOD NA MONTÁŽ STAVEBNÉHO PUZDRA 
“DOPPIO” DO MURIVA 
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MONTAZ DVERE 
   

  Keď je puzdro upevnené, odstráňte kryt rámu. Opatrne vyčistite vnútrajšok rámu.  

  MONTÁŽ DVERÍ DO PUZDRA  
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                 SK      MONTAZ DVERE 
   

 Vyvŕtajte vodiace otvory pre upevňovacie podlahové vodidlo pomocou vrtáku Ø3. 
Upevnite podlahové vodidlo stredu rámu pomocou dodaných kovaní. V prípade 
plávajúcej podlahy, je možné vodidlo nalepiť so silným štrukturálnym lepidlom 

 MONTÁŽ DVERÍ DO PUZDRA 
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                 SK      MONTAZ DVERE 
   

 Namontujte konzoly a gumové nárazníky na zadnú hranu dverí. Ak požadujete, aby 
dvere len čiastočne zmizli, použite drevenú rozpernú vložku. 

 MONTÁŽ DVERÍ DO PUZDRA 
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                 SK      MONTAZ DVERE 
   

Umiestnite doraz,  namontujte ho podľa zasúvania dverí a upevnite ho pomocou 
dodaných skrutiek.   

 Pripevnite dvere k vozíku na kolieska  a skontrolujte funkčnosť.  

 MONTÁŽ DVERÍ DO PUZDRA 
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• Čo sa týka montáže zárubne do puzdra, je nutné ju namontovať podľa 
návodu na montáž dodavateľa dverí. 

 MONTÁŽ DVERÍ DO PUZDRA 


