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Zaleca się przeprowadzenie przeglądu co 25.000 cykli otwierania lub 
raz na rok. W przypadku trudnych warunków użytkowania zaleca się
przeprowadzenie przeglądu co trzy miesiące.
Wskazówka 
konserwacji produktów może wykonywać wyłącznie
wykwalifi kowany i przeszkolony personel z autoryzacją producenta/
wyłącznego dystrybutora
W przypadku napraw, wymiany lub doposażenia należy
stosować wyłącznie atestowane części, zgodnie z dokumentami 
odniesienia
Przegląd zamka i przeciwzamka
Należy zapewnić swobodne  działanie klamki i klucza poprzez regularne 
smarowanie olejem zapadki i zamka. Z zalecenia producenta należy 
wymienić zapadki co każde 50.000 cykli otwierania.

Zawiasy
Należy użyć smaru lub innego środku lub produktu natłuszczającego w 
punktach do tego Przystosowanych - patrz rysunek
Uszczelka pęczniejąca
Zaleca się sprawdzenie czy uszczelka przyklejona we
wgłębieniu ościeżnicy jest w dobrym stanie, bez oznak zniszczenia, 
które mogły by wpłynąć na jej funkcje pęczniejące. W przeciwnym razie 
należy wymienić uszczelkę.
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NSTRUKCJA KONSERWACJI:



Osłona 
zamka

kołki rozporowe lub wkręty w zależności od rodzaju ściany.

Ciężarek
pionu

Poziomica

górna śruba łącząca 

kątownik zabezpieczający

Próg 
stabilizujący

1 skrzydło dwa 
skrzydła 

tuleja podłogowa

Wypełnić 
zaprawą.

ANDREU BARBERÁ S.L.
Ciudad de Sevilla, 20

Pol. Ind. Fuente del Jarro
46988 Paterna (VALENCIA)

ESPAÑA

0099/CPP/A44/0120 06

EN 1935 2002 (cynkowane) 4 7 5 1 1 3 0 12

EN 1935 2002 (nierdzewne) 4 7 5 1 1 4 0 12

INSTRUKCJA MONTAŻU NA BUDOWIE 

Montaż produktów może wykonywać wyłącznie
wykwalifikowany i przeszkolony personel z autoryzacją 
producenta / wyłącznego dystrybutora.
Drzwi dostarczone są na plac budowy w postaci
zmontowanej. Posiadają stalowy próg stabilizujący 
oraz elementy z tworzywa sztucznego (narożniki) 
zapewniające
prawidłowe szczeliny pomiędzy skrzydłem a
ościeżnicą. Przed przystąpieniem do montażu
należy zawsze sprawdzić wymiary otworu oraz
poziom posadzki w strefie pracy skrzydła drzwi. drzwi 
montuje się na gotowej posadzce oraz wykończonych 
ścianach.  Należy zwrócić szczególną uwagę na 
płaszczyznę
poziomą i pionową skrzydła oraz równoległość obu
słupków ościeżnicy. Jeżeli drzwi zostaną otwarte, 
upewnić się czy narożniki zapewniające odpowiednie 
szczeliny  pozostały na swoim miejscu.

Drzwi ustawić w otworze, ostrożnie otworzyć i przykręcić ościeżnicę za 
pomocą kołków rozporowych lub wkrętów, dobranych w zależności od 
materiału z którego jest wykonana ściana. patrz tabela poniżej. 

1.

2.
4. Przestrzeń pomiędzy murem a ościeżnicą szczelnie wypełnić zaprawą 

cementową lub cementowo- wapienną lub gipsową w zależności od 
rodzaju ściany, patrz tabela powyżej

W drzwiach dwuskrzydłowych DHTURIA - w celu otwarcia skrzydeł należy 
ściągnąć górny element łączący skrzydła oraz dolny kątownik zabezpieczający.

3.

5. Odkręcić dolny element łączący słupki ościeżnicy - próg 
stabilizujący

6. Oderwać osłony chroniące zapadki zamka.

7. W drzwiach dwuskrzydłowych DHTURIA należy zamontować w 
podłodze tuleję prowadzącą dolny rygiel skrzydła drzwi. Tuleja musi być 
zamontowana na poziomie gotowej, docelowej posadzki.

8. WAŻNE: zamontować klamki według instrukcji dołączonych do drzwi.
Przykleić uszczelki pęczniejące - bez łączeń

9. Zamontować samozamykacz dla drzwi jedno i dwuskrzydłowych oraz 
Regulator Kolejności Zamykania dla drzwi dwuskrzydłowych. Montaż 
samozamykaczy należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 

10. Po zakończeniu montażu drzwi sprawdzić szczeliny 
zgodnie z tabelą.

.

.

.

.

- Szczelina między skrzydłem i ościeżnicą ze strony zawiasów
- Szczelina między skrzydłem i górną częścią ościeżnicy.
- Szczelina między skrzydłem i ościeżnicą ze strony zamka.
- Szczelina między skrzydłem i powierzchnią podłogi: .

5.5mm (±1.5mm)
3mm (±2mm)
5mm (±2mm)
7mm (±2mm)

5.5mm (±1.5mm)
4mm (±2mm)
4mm (±2mm)
7mm (±2mm)

TURIA DH TURIA

11. Szczegółowe warunki montażu oraz konserwacji drzwi znajdują się w Dokumentacji 
Techniczno-Ruchowej.

ilość 
kołków/wkrętów (szt.)

ściana murowana, 
betonowa, żelbetonowa 
kołki rozporowe min. 
Ø10 x 120 mm

ściana z GK 
wkręty  min.fi=6.3x60mm

TURIA 1/3 8 14

TURIA 1/6 8 14

DHTURIA 2/3 11 18

DHTURIA 2/6 11 18

Rodzaj wypełnienia 
pomiędzy ścianą a 
ościeżnicą

zaprawa cementowo-
wapienna lub cementowa

zaprawa cementowo-
wapienna, cementowa lub 
gipsowa

Miejsce do 
smarowania

Znak CE dla zawiasów bez sprężyn.

ZAWIASY


