
INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA
DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I NAŚWIETLI
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( BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ )
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ZADASZENIE

ŹRODŁO CIEPŁA

POSADZKA

Minimalna odległość grzejnika od drzwi
powinna wynosić 150 cm.
Zalecany jest przedsionek nieogrzewany.

MONTAŻ

WYBÓR TECHNIKI MONTAŻU

1. Potrzebne narzędzia: Poziomica, dwumetrowa łata, kątownik 90°, miara 3 m, piła ręczna, młotek, wiertarka, pędzel lub zmiotka
do oczyszczenia otworu, ręczny spryskiwacz, wkrętak, nóż.

2. Pianka montażowa niskoprężna, 10 szt. dybli Ø 8 x 120-150 mm lub 10 szt. wkrętów Ø 7,5 x 120-150 mm (otwór Ø 6,0 mm),
lub min 6 szt metalowych łączników ciesielskich o gr. 1 mm i 3 szt. dybli do progu, kliny drewniane, 2 rozporki, papierowa
taśma przylepna, kawałki folii lub tektury

Przed przystąpieniem do czynności montażowych wybrać technikę montażu zależnie od rodzaju ocieplenia domu i budowy
ściany nośnej. Tabela poniżej przedstawia zalecane i dopuszczalne techniki montażu. Ø

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

W celu utrzymania wszystkich walorów użytkowych wyrobu należy przestrzegać przedstawionych poniżej zasad:

Montować w otworach ściennych po zakończeniu wewnątrz budynku prac murarskich, wykonaniu posadzek i tynków
oraz osuszeniu pomieszczeń.

Drzwi zamknięte ponad 1 dobę (bez otwierania) wymagają wentylacji pomieszczenia, które zamykają.

Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem opadów atmosferycznych i słońca przez
wstawienie ich we wnękach lub stosowanie daszka nad drzwiami montowanymi w ścianach prostych. Zadaszenie
powinno wystawiać poza obrys otawrtych drzwi i powodować zacienienie drzwi w południe, w okresie letnim.

Zaleca się przeprowadzenie okresowej pielęgnacji: 2-3 razy w ciągu roku. Po przetarciu miękką szmatką zwilżoną wodą 
zabezpieczyć powierzchnię malarską środkiem pielęgacyjnym do drewna (do konserwacji nie można stosować środków
alkalicznych ani rozpuszczalnikowych).
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UWAGA! Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcją oraz warunkami gwarancji oraz sprawdzić: - zgodność wymiarów - 
zgodność koloru - zgodność kierunku - pozycję i rodzaj blachy zaczepowej - pozycję i ilość zawiasów - jakość wykonania np. zarysowania, 
wgniecenia i inne uszkodzenia mechaniczne. NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB WADY JAWNE STWIERDZONE PO ROZPOCZĘCIU MONTAŻU NIE 
PODLEGAJĄ REKLAMACJI!
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Technika montażu

Ściana jednowarstwowaA

       za pomocą kołków montażowych
wkręcanych pod uszczelkę lub / i pod
blachami zaczepowymi zamka

1

Ściana dwuwarstwowaB Ściana trójwarstwowaC

W ścianie jednowarstwowej drzwi
powinny być umieszczone

w połowie jej grubości

W ścianie dwuwarstwowej drzwi
zaleca sią montować jak najbliżej

krawędzi zewnętrznej ściany nośnej

W ścianie o budowie trójwarstwowej drzwi 
umieszczać w płaszczyźnie ocieplenia. Należy 
zapewnić możliwość regulacji zawiasów przez 
pogrubienie ramiaków pionowych ościeżnicy

       za pomocą kołków montażowych
wkręcanych w ościeżnicę i i zaślepionych
plastikową zaślepką w kolorze drzwi

2

       A) za pomocą blach, B) ramy nośnej:3

Zalecane dla drzwi bez naświetli Nie występuje

Dopuszczalne dla drzwi bez naświetli Nie występuje

Dopuszczalne bez naświetli, zalecane w drzwiach z naświetlem Zalecane

We wręgach ościeżnicy (po wyjęciu uszczelki) wykonać otwory montażowe pod wkręty lub 
dybie, wiercąc po min.3 otwory w każdym ramiaku (pierwszy w odległości 10 cm od 
nadproża i 2-3 proporcjonalnie na pozostałej wysokości ramiaka). W drzwiach 
2-skrzydłowych dodatkowo zastosować 1 wkręt (dybel) mocujący nadproże na środku jego 
długości. Rozwiercić otwory pod łby wkrętów. Po wkręceniu wkrętów otwory maskuje 
założona ponownie uszczelka.

W ramiakach wykonać otwory przez całą grubość ościeżnicy (rys obok) w ilości
i na wysokości jak wyżej. Rozwiercić otwory pod łby wkrętów (dybli). Łby
wkrętów maskować zaślepkami dobranymi kolorystycznie z użyciem kleju.

6-7 szt. blach ciesielskich (grubość min. 1 mm, szerokość min 80 mm) wygiąć w celu 
dostosowania do luzu między murem a ościeżnicą. W miejscach dyblowania jak wyżej, 
blachy min. 3 wkrętami Ø 3,5x30 przykręcić do ościeżnicy. Dla drzwi 2-skrzydłowych 
zastosować dodatkową blachę w nadprożu. Blachy lub ramy mocować do ściany za 
pomocą dybli lub wkrętów montażowych.
W wariancie B) ościeżnicę mocować wg wyboru w rowku uszczelki lub przez całą grubość 
ramiaka.

SCHEMAT KLINOWANIA W OTWORZE

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
( montaż na gotowej posadzce )

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ
( montaż na gotowej posadzce )

Uwaga:
1. Dybie lub wkręty dobierać w zależności od rodzaju ściany wg zaleceń producentów.
2. Szczeliny między ścianą a ościeżnicą wypełniać pianką lub innym materiałem izolacyjnym.
3.TOP (Termiczna Osłona Podproża®) - zgodnie z opisem na str.12 instrukcji zalecamy dla drzwi bez wiatrołapu  i wymagamy
w domach pasywnych.
4.Próg mocować trzema dyblami (wkrętami). Jeden na środku długości progu i po jednym przy każdym ramiaku pionowym
ościeżnicy. Długość dybli zależna od opcji mocowania i podłoża.
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CZYNNOŚCI MONTAŻOWE

1.  Oczyścić powierzchnię muru z nierówności i zanieczyszczeń.

2.  Rozpakować drzwi zwracając uwagę, aby nie uszkodzić powłok lakierniczych (folię i karton ciąć na płaszczyznach
ościeżnicy, które będą skierowane w stronę muru).

3.  Sprawdzić jakość wyrobów przeznaczonych do montażu. W przypadku zastrzeżeń zachować opakowanie - jest
niezbędne w przypadku reklamacji. Nie montować wyrobów uszkodzonych.

4.  Zdjąć skrzydło z ościeżnicy i odstawić zabezpieczając przed przypadkowym uszkodzeniem (stawiać na kartonie,
nie kłaść na płasko, nie opierać bezpośrednio o ścianę).

5.  Nawiercić w ościeżnicy otwory na dybie lub przymocować łączniki ciesielskie lub ramę nośną.

6.  Zamocować (wcisnąć) do progu TOP® lub poszerzenie (profil BKF 20x20) lub ustawić na wylewce podkładki
dystansowe dostosowujące dolną płaszczyznę progu do powierzchni gotowej posadzki.

7.  Unieruchomić ościeżnicę w murze w pierwszej kolejności wbijając kliny górne, następnie wstawiając rozporki i
klinując je między murem a ościeżnicą. Należy zachować pionowe ustawienie ramiaków w obu kierunkach oraz kąty
proste między ramiakami pionowymi a nadprożem. Dopuszczalne różnice przekątnych ościeżnicy po wbudowaniu nie
mogą przekraczać 3 mm, a ewentualne wypaczenia ramiaków ponad 1 mm w świetle ościeżnicy należy zlikwidować
przez ich rozpieranie lub klinowanie. Wszystkie kliny zastosowane do ustawienia ościeżnicy nie mogą stanowić
trwałego elementu mocowania. Należy je usunąć po utwardzeniu się pianki montażowej z wyjątkiem klinów PCV
blokujących przekoszenie ościeżnicy od ciężaru skrzydła.

8.  Po zaklinowaniu ościeżnicy założyć skrzydło i sprawdzić poprawność ustawienia drzwi. W razie konieczności
dokonać niezbędnych korekt.

9.  Zdjąć skrzydło i ostatecznie zamocować ościeżnicę w murze wg wybranej metody mocowania.

1    Szczeliny między murem a ościeżnicą wypełnić wypełnić zgodnie z wybraną metodą montażu stosując piankę
montażową przestrzegać zasady natychmiastowego zdejmowania po utwardzeniu się pianki taśm zabezpieczających
ościeżnicę przed zabrudzeniem, szczególnie w miejscach nasłonecznionych i ogrzewanych.

11 Szczeliny między posadzką a progiem przy montażu na gotowej posadzce wypełnić silikonem lub innym
wodoodpornym materiałem uszczelniającym.

1   Stosując piankę montażową należy zabezpieczyć wszystkie szczeliny przed dostępem wilgoci przez tynkowanie,
listwowanie lub specjalistycznymi taśmami montażowymi.

1   Zawiesić skrzydło i jeśli zachodzi potrzeba dokonać jego regulacji docisku, luzów we wręgach i siły zamknięcia.
Właściwie ustawione skrzydło nie może "sprężynować", ocierać o wręgi ościeżnicy oraz musi szczelnie przylegać do
uszczelek na całym swym obwodzie, a przy lekkim docisku swobodnie ryglować się w zaczepach zamków. Opisy
regulacji poszczególnych okuć są dostępne na stronie www.drzwi-cal.pl/pliki do pobrania.

1   Założyć zaślepkę progu maskującą kanał montażowy po wcześniejszym zamocowaniu progu.

1   Zamontować okucia zakupione odrębnie przez Klienta w firmie CAL w szczególności: szyldy i klamki, wkładki
profilowe, nasadki ozdobne na zawiasy, antaby, kołatki i inne.

UWAGA!! Po zakończeniu montażu należy z powierzchni malowanych usunąć wszelkie zabezpieczenia, które
nieprzepuszczają powietrza lub są naklejone. Przylegająca do powierzchni folia pakowa może powodować miejscowe
zmiany połysku, tzw. nabłyszczenie.
Taśmy klejące po kilku dniach mogą być niemożliwe do usunięcia bez uszkodzenia farby.
Zalecamy poinformowanie Użytkownika o powyższych zagrożeniach przy odbiorze robót.
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CIEPŁY MONTAŻ
Montaż wg poniższych zasad zalecany jest szczególnie dla drzwi montowanych bez wiatrołapu (bezpośrednio narażonych na
oddziaływanie 2 różnych klimatów) oraz wymagany w domach pasywnych. Standardowe materiały i czynności montażowe 
zastępuje się innowacyjnymi rozwiązaniami, które poprawiają parametry montażu.
Pełny system "ciepłego montażu" obejmuje:

A. Mocowanie progu:
1) Profil BKV KS-35 (35x35mm) podwyższający próg o 35mm.
2) Profil BKV KS-20 (20x20 mm)
3) Styrodur 93x80.
4) Folia BKV Juist szer. 200 mm do łączenia z profilem BKF KS-35 i zabezpieczenia od góry ocieplenia zewnętrznego fundamentu 
o długości równej szerokości drzwi + min. 10 cm na stronę.
5) Opcjonalnie jako podwalinę dla wyrównania lub wypełnienia kanału w fundamencie dać belkę PURENITOWĄ.

B. Montaż ramy ościeżnicowej (ramiaków z nadprożem):
1) Taśma rozprężna ISO-BLOCO One 74/5-30 zastępuje piankę montażową w szczelinie między ścianą i ościeżnicą. Szerokość 74
mm, rozpręża się z 5 na 30 mm w czasie kilku godzin w zależności od temperatury otoczenia.
UWAGA!! przy stosowaniu Taśmy Rozprężnej ISO- BLOCO otwór w murze musi być prosty i gładki (wykończony zaprawą 
tynkarską) uskoki, pęknięcia, wyłupania, dziury są niedopuszczalne
2) Taśma ISO-CONNECT VarioSD (SK-BT MONO) zabezpiecza szczelinę z pianką od zewnątrz a druga od wewnątrz i pianka
montażowa zamiast taśmy rozprężnej.

C. Załączenie z numerem wg wybranej techniki montażu - jak w montażu tradycyjnym.

UWAGI:
1.Przy braku kanału montażowego należy go wyciąć i wyrównać dno cementową masą samopoziomującą

2.Taśmę rozprężną naklejać w osi symetrii płaszczyzny ramiaków ościeżnicy od strony muru bezpośrednio przed mocowaniem
ich w murze.

3.Taśmę ISO-CONNECT Vario SD częścią klejącą mocować do płaszczyzny ościeżnicy od strony muru wzdłuż krawędzi 
zewnętrznej i wewnętrznej. Po nałożeniu i wyrównaniu pianki montażowej część wystającą taśmy wywinąć w stronę muru celem 
zabezpieczenia szczeliny z pianką.

UWAGA: Szczegółowe informacje o poszczególnych rodzajach wyrobów i ich montażu można uzyskać u partnerów
handlowych oraz bezpośrednio u producenta - CENTRUM ZAMÓWIEŃ tel. 87-563-11-16. 
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Ościeżnica Ocieplenie

Posadzka zewnętrzna

Ocieplenie

100

Posadzka wewnętrzna

Fundament

Tu dyblować

80
50

50

PURENIT

PURENIT

TOP



MAGAZYNOWANIE:

1. Drzwi przechowywać w pomieszczeniach, 
odizolowanych od oddziaływania warunków
atmosferycznych o wilgotności powietrza rzędu 55-75% 
i temperaturze 15-35°C (Patrz Karta Gwarancyjna – 
Podstawy oddalenia reklamacji).

2. Składować w pozycji pionowej na równym i suchym 
podłożu, oparte górną krawędzią o pionową, płaską 
ścianę. Dopuszczalne pochylenie do 10° od pionu 
umożliwia ustawianie w jednym wyrównanym rzędzie 
paczek jednakowej szerokości bez konieczności 
stosowania przekładek dystansowych. Paczki różnej 
szerokości i wysokości zestawiać ze sobą z użyciem 
przekładek zabezpieczających powierzchnię czołową 
skrzydła (części wzorów jest szklona) szerszych drzwi.

Wersja z dnia: 11.01.2019 r.


