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STAVEBNE PUZDRA 

 VADEMECUM PRE ZÁKAZNÍKA  
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Obývateľnosť – posuvné dvere 

Obývateľnosť – krídlové dvere 

nepoužiteľné priestory 

Výhody stavebných puzdier  
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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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Ďalšie výhody našich stavebných puzdier 

• Zväčší Váš obývateľný priestor. 
• Zhodnotí architektonické elementy. 
• Žiadne architektonické bariéry. 
• Max nostnost vozika 120 Kg. 
• Kompatibilita s najlepšími výrobcami dveíi (PL-CZ-SK-I). 
• Výška puzdra odpovedá trom normám STN – CSN na výšku čistý 

priechod 1970 mm a UNI na výšku čistý priechod 2100. Na 
objednávku je možné vyrobiť atypické rozmery do výšky 2700 a do 
šírky 1400 čistého priechodu dverí. 

• Na želanie tichý doraz. 
• Na objednávku eletronicky automatizovaný pohon. 
• Je možné používať aj na celosklenené dvere. 
• Rýchle skladanie za 120 sekúnd. 
• Možnosť použitia pre murované aj sadrokartónové priečky.  
• Záruka 10 rokov. 
• Talianske výrobky s viac ako 20-rocnou tradíciou! 
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“DUO “ DO MURIVA 

  

  
 

     

 

  

DUO DO MURIVA 

Čistý priechod    
(mm) 

Hrubý priechod 
(mm) 

Stavebný otvor 
(mm) 

Rozmer dverí     (mm) 

(2x) 600 x 1970 (2x) 665 x 2020 2050 x 2080 (2x) 650 x 1985 

(2x) 700 x 1970 (2x) 765 x 2020 2350 x 2080 (2x) 750 x 1985 

(2x) 800 x 1970 (2x) 865 x 2020 2650 x 2080 (2x) 850 x 1985 

(2x) 900 x 1970 (2x) 965 x 2020 2950 x 2080 (2x) 950 x 1985 

(2x) 1000 x 1970 (2x) 1065 x 2020 3250 x 2080 (2x) 1050x 1985 

Rozmery dverí 
Murovaná priečka 

Hotová priečka (mm)   105 125 

Vnútorný priestor 
puzdra (mm) 

  70 90 

Maximálna hrúbka 
dverí (mm) 

  50 70 
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Preklad 

 

Sietka 

 

Sposob kotvenia 

Sposob 
ukotvenia 

Sposob 
ukotvenia 

ČO NÁJDETE V KRABICI…. 

 A) puzdro 1x       B) kolainice 2x        C) dreveny stlp 2x        D) rozperky 4x      5)  sietka  2x       F) balik kovania 2x 

Dreveny  
stlp 

 

Kolajnica 
  

 

Rozperka 

 
Puzdro 

 

CHARAKTERISTIKY STAVEBNÉHO PUZDRA “DUO” DO 
MURIVA 
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CHARAKTERISTIKY STAVEBNÉHO PUZDRA DO MURIVA 

ČO NÁJDETE V BALÍKU KOVANIA 2x 
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 MONTÁŽ PUZDRA “DUO” DO MURIVA  

  

  
  

Model “DUO” je navrhnuté tak, aby umožnil rýchlu, ľahkú 
a bezpečnú montáž a inštaláciu. Puzdro je  vyrobené 
z galvanizovaných oceľových profilov, opatrených na 
vonkajších stranách oceľovým pletivom, ktoré zaisťuje 
dokonalé spojeneie medzi puzdro a omietkou. 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 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 
montážnou penou. 

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 bez 
predchádzajúceho písomného oznámenia. 
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 MONTÁŽ PUZDRA “DUO” 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. 

Krok 1 VODIACA KOĽAJNICA - BOČNÝ POHĽAD 
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 MONTÁŽ PUZDRA “DUO” DO MURIVA  

Krok 2 – A+B Vodiacu 

koľajnicu upevnite tak, že 
ju vložíte do vodiacej drážky 
na hornej hrane puzdra.   

Krok 3 – C+D DUO: 
Vodiacu koľajnicu 
pripevnite na drevený 
stĺpik puzdra pomocou 
nabíjacích hmoždiniek. 
Skontrolujte usadenie 
koľajnice pomocou 
vodováhy. 

Krok 4  E+F 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! 

  

Krok 5 D+G Skontrolujte rovnobežnosť medzi puzdrom a stĺpkom a kolmosť s podlahou pomocou vodováhy.  
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                 SK      MONTAZ DVERE 
   

 MONTÁŽ DVERÍ DO PUZDRA“DUO”  
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                 SK      MONTAZ DVERE 
   

 MONTÁŽ DVERÍ DO PUZDRA“DUO”  

1 Keď je puzdro upevnené, odstráňte 
Kryt rámu. Opatrne vyčistite vnútrajšok 
rámu. 

 2 Vyvŕtajte vodiace otvory pre 
upevňovacie podlahové vodidlo 
pomocou vrtáku Ø3. 

3 Upevnite podlahové vodidlo stredu 
rámu pomocou dodaných kovaní. 

4Pripevnite konzoly na hornú hranu a gumové dorazy na zadnú hranu dverí. Ak by ste chceli, aby 
dvere vyčnievali z puzdra, podložte gumové dorazy dištančnou podložkou. 

5 Závesy vložte do drážky vodiacej koľajnice. Dvere namontujte 
na závesy a skontrolujte posuv. Nasaďte plastový doraz na 
koľajnicu. Skontrolujete pozíciu dorazu, aby správne vymedzoval 
koncovú polohu zavretých dverí a priskrutkujte priloženými 
skrutkami. 
POZOR!!! 
Nenamontujte doraz v prípade montáže tichého dojazdu. 
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  MONTÁŽ DVERÍ DO PUZDRA 
 

• Čo sa týka montáže zárubne do puzdra, je nutné namontovať podľa 
návodu na montáž dodávateľa dverí. 


