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Instrukcja montażu drzwi antywłamaniowych DE LOME
Drzwi antywłamaniowe zapewniają bezpieczeństwo i komfort osób przebywających w zabezpieczonych
pomieszczeniach. Gwarancją prawidłowego funkcjonowania drzwi antywłamaniowych jest przestrzeganie zasad
montażu zamieszczonych w tej instrukcji.
W przypadku wystąpienia problemów z funkcjonowaniem lub montażem drzwi należy skontaktować się ze
specjalistami DE LOME.
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Wstępna weryfikacja:
• Sprawdzenie otworu budowlanego pod względem zgodności wymiarów ościeżnicy z otworem
uwzględniając odpowiedni luz montażowy.
• Sprawdzenie zgodności dostarczonych drzwi z dokumentacją Projektową oraz wymaganiami klienta.
Proces montażu ościeżnicy montażowej:
• Nawiercenie w ościeżnicy otworów na kotwy w ilości minimum 4 szt. na każdą stronę.
• Osadzenie ościeżnicy montażowej w otworze budowlanym z zachowaniem pionów, poziomów oraz
uwzględnienie poziomu gotowej posadzki.
• Zabezpieczenie ościeżnicy montażowej przed poruszaniem się za pomocą klinów oraz pianki
montażowej.
• Nawiercanie otworów w murze oraz montaż kotew stalowych.
• Wypełnienie przestrzeni między ościeżnicą a ścianą, szybkoschnącą zaprawą cementowo-wapienną po
całym jej obwodzie
• Po wyschnięciu zaprawy i sprawdzeniu stabilności osadzonej ościeżnicy przystępujemy do kolejnego
etapu.
Proces montażu ościeżnicy drzwiowej:
• Wypełnienie przestrzeni między ościeżnicą montażową, a ościeżnicą drzwiową odpowiednim
materiałem izolacyjnym (przy drzwiach typu Acustic oraz Exterior wymagana jest akustyczna lub
termoizolacyjna wełna mineralna)
• Mocowanie ościeżnicy drzwiowej z montażową za pomocą ośmiu dostarczonych śrub.
Montaż skrzydła drzwiowego i jego regulacja:
• Z zachowaniem szczególnej ostrożności wieszamy skrzydło drzwiowe na dwóch zawiasach
zamocowanych w ościeżnicy drzwiowej.
• Sprawdzamy poprawność osadzenia drzwi, doleganie skrzydła drzwiowego do ościeżnicy oraz
sprawność działania wszystkich elementów. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości wykonujemy
korektę ustawień ościeżnicy za pomocą regulacji śrub montażowych oraz regulację wysokości na
zawiasach.
Montaż okuć i wkładek:
• Wkładki patentowe montujemy zgodnie z dołączoną instrukcją.
• Pozostałe okucia montujemy wciskając je na zaciski osadzone na skrzydle drzwiowym.
• Wizjer montujemy w przygotowanym w tym celu otworze.
Uwagi końcowe:
• Po zakończonym procesie montażu jeszcze raz sprawdza się poprawne funkcjonowanie wszystkich
elementów wyposażenia drzwi.
• W wypadku gdy montaż jest zakończony klient podpisuje kartę gwarancyjną oraz protokół odbioru
montażu.
• W drzwiach typu Exterior zalecane jest zamontowanie dodatkowego, drewnianego progu pod
skrzydłem drzwiowym
Montaż drzwi antywłamaniowych DE LOME
może być wykonywany tylko przez autoryzowane ekipy montażowe.

