INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI PRZESUWNYCH
Montaż drzwi przesuwnych rozpoczynamy od nawiercenia otworów montażowych w
prowadnicy dolnej i górne. Ilość otworów uzależniona jest od długości prowadnic :
150 cm – 180 cm – 3 – 4 otwory
180 cm – 360 cm - 5 - 6 otworów.

Przewiercamy dwie ścianki prowadnic wiertłem 6 mm pod wkręty mocujące , a następnie
tylko ściankę zewnętrzną prowadnic wiertłem 10 mm do których po montażu będą
montowane zaślepki maskujące.
Następnie wkrętem przez skrajny otwór prowadnicy przykręcamy prowadnicę dolną do ramy
zewnętrznej do której montowane są drzwi przesuwne.
Przy pomocy poziomicy ustawiamy równolegle prowadnicę dolną względem ramy drzwi i
przykręcamy pozostałymi wkrętami prowadnicę dolną drzwi przesuwnych.
Następnie na szerokości w górnych narożach drzwi przesuwnych na taśmie dwustronnej
przyklejamy dystanse o wysokości 4 mm , tak aby po zamontowaniu drzwi można było je
wyciągnąć.

Tak przygotowane drzwi stawiamy kółkami na środku przykręconej prowadnicy dolnej.
Górną prowadnicę nakładamy na górne bolce prowadzące drzwi przesuwnych i opieramy ją
na przyklejonych podkładkach dystansowych.

Przykręcamy jednym wkrętem przez skrajny otwór prowadnicę górną do ramy.
Sprawdzamy równoległość prowadnicy górnej względem dolnej i przykręcamy pozostałymi
wkrętami prowadnicę górną.
Usuwamy ( odklejamy ) z górnej szerokości drzwi dystanse i sprawdzamy czy drzwi
prawidłowo przesuwają się po prowadnicach w obu kierunkach: lewo , prawo.

Na dolnej prowadnicy od wewnątrz umieszczamy ogranicznik przesuwu drzwi P-380.

Przesuwamy drzwi np: w lewo w pozycję docelową , przesuwamy drzwi w przeciwnym
kierunku aby został odsłonięty ogranicznik .
Nawiercamy otwory prowadzące 2,4 mm pod wkręty w prowadnicy dolnej przez otwory
zrobione w ograniczniku P-380 i przykręcamy ogranicznik śrubkami ( spax ) 3 x 16.
Taką samą czynność powtarzamy z ogranicznikiem P-380 po przeciwnej stronie.
Przykręcamy na odpowiedniej wysokości i właściwej stronie drzwi (lewe lub prawe) klamki
zewnętrzną i wewnętrzną nawiercając otwory prowadzące pod wkręty wiertłem 2,4 mm.
Po wykonaniu wszystkich czynności sprawdzamy płynność przesuwu drzwi po
prowadnicach.
Jeżeli wystąpiły problemy podczas montażu usiądź zastanów się na spokojnie czy zrobiłeś
wszystko zgodnie z instrukcją i rozwiąż problem.

