
REGULOVATELNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ z MDF
– BEZPOLODRÁŽKOVÁ –

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s tímto návodem.
Prosíme, věnujte zvýšenou pozornost ČERVENĚ vyznačeným informacím.

MONTÁŽNÍ NÁVOD • URČENÍ • ZÁSADY POUŽITÍ A ÚDRŽBY



Vážený zákazníku! Před montáží je nutné 
důkladně zkontrolovat, zda dodané 
výrobky:
• jsou v souladu s objednávkou, respektive

fakturou, a to zejména v počtu a sortimentu,

• nejsou-li jednotlivé díly poškozené v
místech, která byla před tím zakryta obalem,

• místo instalace je shodné s požadavky 
stanovenými v bodě "Určení výrobku".

Po rozbalení a PŘED SAMOTNOU MONTÁŽÍ 
je nutné zkontrolovat kvalitu výrobku a ujistit se, 

že výrobek splňuje Vaše požadavky. Kontrolu 
provádějte za dobrého osvětlení, nejlépe za 
denního světla. Zahájení montáže je 
považováno za přijetí zboží bez zjevných 
závad
POZOR! V případě montáže kompletních 
dveří VASCO (křídlo včetně zárubní) je nutné 
se seznámit s informacemi přiloženými ke 
křídlu. Instalace bezpolodrážkové zárubně 
vyžaduje zkušenosti a odborné znalosti. 
Zaměření a montáž doporučujeme svěřit 
kvalifikovaným odborníkům.

URČENÍ VÝROBKU

Zárubeň je určena k osazení zdí v interiérech, 
které oddělují místnosti, a v nichž je udržována 
podobná teplota a vnitřní vlhkost. Zárubeň není 
vhodná k použití jako zárubeň vnějších nebo 
vstupních dveří. Pro zachování funkčnosti a 
bezproblémového používání doporučujeme 
montáž společně s dveřním křídlem.

1. Výrobky jsou určeny pro obytné a jiné prostory,
ve kterých nejsou vyžadovány technické nebo
speciální dveře s pevně stanovenou požární
odolností.

2. Výrobky jsou určeny pro suché a vytápěné
místnosti. Nesmějí být namontovány v
místnostech, v nichž vlhkost přesahuje 60%,
např. v prádelně, sauně, bazénu apod. Výrobky
rovněž nesmějí být vystaveny dlouhodobému
působení vysokých teplot (např. topná tělesa)

3. Montáž zárubní je nutné provádět v
místnostech s kompletně dokončenými zdmi
(tapety, malby, obklady apod.). Dokončení musí
být zhotoveno až k okraji stěny (otvoru ve zdi).
Veškeré práce "na mokro" je nutné dokončit
před montáží výrobku.

4. U zárubní určených do místností, ve kterých
bude podlaha čištěna mokrou metodou, musí
být spodní hrana před montáží ošetřena
silikonem. Dále pak musí být po montáži ještě
silikonem utěsněna mezera mezi zárubní a
podlahou a zdí.

5. V případě použití ochranných pásek (např.
během malování) je nutné zkontrolovat
přilnavost pásky k výrobku. Některé pásky se
mohou přilepit tak, že později není možné je
zcela odstranit.

Nesmí se používat pásky s kaučukovým 
lepidlem. Používejte výhradně papírové lepící 
pásky. 

SKLADOVÁNÍ
Skladování nebo uchovávání je možné pouze na 
suchém, vytápěném místě bez vlhkosti. V žádném 
případě nesmějí být skladovány na hrubé stavbě, 
ve vlhkém sklepě nebo garáži. Skladujte vždy ve 
vodorovné poloze na pevném podkladu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
K čištění a údržbě nepoužívejte agresivní či žíravé 
prostředky nebo prostředky obsahující vosk či jiné 
ochranné vrstvy. Vhodné jsou jemné detergenty, 
např. mýdlo s vodou. Výrobky je možné mýt 
prostředky určenými k údržbě nábytku nebo 
pomocí navlhčeného hadříku. Svrchní vrstva je 
odolná vůči otěru a oděru. Výrobky nesmějí být 
vystavovány přímému kontaktu s vodou.

REKLAMACE
Reklamace týkající se mechanického nebo jiného 
poškození, či jiného druhu nesrovnalostí budou 
přijímány výhradně před montáží výrobku. Z 
tohoto důvodu prosíme, abyste před montáží a 
během ní zkontrolovali všechny součásti s 
ohledem na jejich kvalitu a barvu. V případě 
namontování výrobků s vadami nebudou reklamce 
z tohoto ohledu přijaty. Vady vzniklé během 
použití výrobku budou posuzovány dle platných 
předpisů.



Montáž zárubně provádějte v místnostech s 
dokončenými zdmi (tapety, malba, obklady) a 
dokončenými podlahami (parkety, plovoucí 
podlahy, dlažba apod.). Maximální vlhkost 
vzduchu v místnosti během montáže nesmí 
přesahovat 60%.

1. Připravenost stavebního otvoru 

2. K montáži budete potřebovat:

• pracovní desku
• montážní rozpěry
• montážní pěnu
• lepidlo na dřevo
• těsnící silikon

• kladívko
• vodováhu
• křížový šroubovák
• imbusový klíč SW3, s kulatou hlavou
• imbusový klíč SW 2,5
• distanční klínky
• truhlářský úhelník

3. Na připravený pracovní stůl (čistý a rovný
povrch, který nezpůsobí poškození
montovaných dílů) rozbalte balík s zárubní.
Sada musí obsahovat:

• horní díl nadpraží – 1 kus
• svislé díly stojny – 2 kusy
• rámovací regulovatelná lišta (opasek,

záklop) – 3 kusy
• montážní prvky – 1 sada

4. Montáž pantu
• vložte pant (obr.1,2) do vyfrézované kapsy

v zárubni (užší stranou, bez nápisu
DOOR) tak, aby se jeho druhá polovina
otevírala ven, z vnitřní strany zárubně
(zadní strana vyfrézované kapsy) přiložte k
pantu úchytový plech (obr.3)

NÁVOD K MONTÁŽI REGULOVATELNÉ ZÁRUBNĚ 
-BEZPOLODRÁŽKOVÉ-

obr. 1

ČÁST DO ZÁRUBNĚ

ČÁST DO DVEŘÍ

Kontrolu je nutné provádět za dobrého 
osvětlení, nejlépe při denním světle. Dekor se 
může lehce lišit od vystavených vzorků. 
Nesprávné použití a nedodržování návodu k 
montáži může mít za následek vznik poškození 
výrobku.  

Má to za následek rovněž ztrátu záruky. 
Výrobce nenese zodpovědnost za škody, které 
vzniknou v důsledku použití zárubní v rozporu 
s návodem. Výrobce si vyhrazuje právo na 
technické změny směřující ke zdokonalení 
výrobku.

správně připravené ostění pro montáž

špatně připravené ostění; 
nepřijatelný způsob montáže



a pomocí přiložených šroubků M5x16 
přišroubujte do zárubně - šrouby zatím 
nedotahujte

• z venkovní strany přišroubujte úchytový
plech ještě pomocí šroubů 4x16

• po uchycení pomocí šroubů z venkovní
strany následně dotáhněte šrouby M5x16

• kroky opakujte v závislosti na počtu pantů

5. Svislé díly uložte do pravého úhlu s horním
dílem, naneste lepidlo a smontujte (obr.4). 
Umístěte kovové výstředníky a utáhněte je
šroubovákem, kovové sponky upevněte v
drážce. Věnujte pozornost přesnosti spojení
rámovacích lišt z venkovní (pohledové) strany,

případně upravte. Pokud je vše v pořádku, 
dotáhněte kovové výstředníky. Stejný 
postup opakujte ve druhém rohu zárubně.

6. Pomocí silikonu zabezpečte spodní hranu
zárubně před vnikáním vlhkosti (obr.5).

7. Před umístěním sestavené zárubně do 
stavebního otvoru odstraňte prach a volné 
části ostění (kamínky, kusy omítky apod.), 
aby byla zachována maximální pevnost 
montážní pěny.

8. Hotovou a sestavenou zárubeň umístěte 
do stavebního otvoru. Vyrovnejte svisle a 
vodorovně, polohu upravte pomocí klínků, 
distančních podložek a montážních rozpěr. 
K ochraně zárubní proti poškrábání 
doporučujeme opatřit konce rozpěr plstí. 
Délka všech rozpěr musí být upravena 
podle rozměru naměřeného bezprostředně 
pod horním dílem zárubní  (obr.6). Mezi 
spodní částí zárubně a dokončenou 
podlahou se doporučuje mezera 2 mm. 
Pokud je šířka připraveného stavebního 
otvoru užší, je nutné do zdiva vysekat 
kapsy pro pantovou stranu zárubně (obr.7).

Zárubeň se nesmí přímo dotýkat 
podlahy!

9. Upevněte zárubeň ve zdi pomocí klínů, 
distančních podložek a montážních rozpěr.

10. Pomocí vodováhy zkontrolujte svislost a
vodorovnost horního dílu i svislých dílů,
případně upravte polohu zárubní.

obr. 5

kovová sponka   horní díl nadpraží  

metalowy 
kovový výstředník

svislý díl stojna

rys.3  schemat monta¿u oœcie¿nicy regulowanej

obr. 4

obr. 3

obr. 2



Tato činnost musí být prováděna s maximální 
přesností a pečlivostí. Špatné osazení 
obložkové zárubně může mít za následek 
nesprávnou funkci, tzn. nedovírání dveří, 
nerovnoměrné mezery mezi obložkovou 
zárubní a dveřním křídlem, špatnou funkci 
magnetického zámku, apod. 

11. Montáž dveřního křídla

• dveřní křídlo opatrně nasuňte na pantové
závěsy v zárubni

• během této činnosti se ujistěte, že dveřní 
křídlo nasouváte rovnoměrně ve svislé 
poloze, aby nedošlo k poškození pantů, 
respektive k jejich zlomení.

• upevněte panty pomocí šroubů 5x40

Zkontrolujte polohu zárubně a k ní 
přiléhajícího dveřního křídla ve všech 
úrovních, případně upravte uložení rámu, 
otevřete křídlo a ve spodní části ho 
zaklínujte, aby nedošlo k pohybu celé 
sestavy.

12. Nalepte na zárubeň ochrannou pásku k
jejímu zabezpečení proti znečištění.
Odstraňte nečistoty z mezery mezi zárubní
a zdí.

13. Doporučujeme zafixovat a umístit klínky v
místě mezi spodním pantem a stěnou, aby
nedošlo k nechtěnému vyosení pantové
stojny.

14. Aplikujte nízkoexpanzní pěnu mezi rám
zárubně a stěnu po celém jejím obvodu.

Obložkovou zárubeň je ZAKÁZÁNO
montovat/upevňovat pomocí malty

nebo sádry.

15. Po namontování zárubně si na pracovní
desku rozložte rámovací lišty 
(záklopy), vložte a dotáhněte 
výstředníky - zkontrolujte přesnost 
spojení na vnější dýhované straně 
(obr.8).

obr. 6 obr. 7

Distanční podložky

Montážní rozpěry

Kapsy max 20 mm

Kapsy max 20 mm



16. Po úplném vytvrdnutí pěny vyjměte 
všechny klíny, distanční podložky a 
montážní rozpěry. Ořízněte přebytečné 
množství pěny a nejpozději do 24 hodin 
odstraňte ochrannou pásku.

17. Na několika místech vyfrézované drážky v 
osazené zárubni bodově naneste malé 
množství transparentního silikonu a 
následně do něj zasuňte složené rámovací 
lišty (záklopy). K jejich montáži již není 
nutné používat montážní pěnu.

18. V místnostech, ve kterých budou podlaha 
nebo stěny pokryté omyvatelným 
materiálem (glazura, panely, omyvatelné 
panely, obklady PVC) se doporučuje utěsnit 
mezery mezi stěnou a zárubní silikonem 
příslušné barvy. Silikonové těsnění není 
nutné v případě zárubní namontovaných na 
podlaze s kobercem.

19. Již zavěšené křídlo zregulujte dle potřeby 
pomocí nastavitelných pantů  (obr. 9, na 
poslední straně tohoto návodu).

20. Zkontrolujte dotažení všech šroubů. 
21. Nasaďte krytky pantů (obr.10).

22. Vyregulujte protiplech magnetického zámku
v zárubni (obr.11). Pomocí 2,5mm 
imbusového klíče  povolte 2 šrouby na čelní 
straně protiplechu, nastavte do požadované 
polohy a opět dotáhněte šrouby.

Po instalaci zárubně nelze provádět 
"mokré" dokončovací práce, jako je lití 
samonivelačních podlah, pokládání dlaždic 
a obkladů apod.

23. Montáž kliky

Pokud instalujete tzv. štítové kování, 
úchytové vruty mohou být zašroubovány 
do dveřního křídla max. d o  h l o u b k y  10 
mm (obr.12). 
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Pokud potřebujete pro montáž kování 
provést další průchozí otvory dveřním 
křídlem, doporučujeme nejdříve 
demontovat zámek, aby nedošlo k jeho 
případnému poškození.



Wymiary oœcie¿nicy regulowanej - jednoskrzyd³owej
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPOLODRÁŽKOVÁ

obr. 13 obr. 14

obr. 15Rozsah regulací

rozměr

Rozměr A

Ke zkrácení

DŮLEŽITÉ: u zárubně s regulací A (75-90) je v případě síly zdi do 85mm nutné zkrátit 
vnitřní spojovací pero (obr.15). Tuto úpravu provádějte vždy v okamžiku montáže.



Po dokončení nastavení pantů ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU VŠECHNY ŠROUBY ŘÁDNĚ 
DOTAŽENÉ. Nedostatečné utažení šroubů může způsobit jejich uvolnění. Může to mít za 
následek nefunkčnost pantů, případně samovolné vypadnutí dveřního křídla ! 















V rámci běžné domácí údržby je bezpodmínečně nutné zkontrolovat, případně znovu nastavit 
a dotáhnout upevňovací šrouby  a zajišťovací šrouby  do 1 měsíce od montáže.

Prodejce:
GRIMAX s.r.o.

Kratochvílova 2659, 413 01 
Roudnice/L.

  www.grimax.cz

Instruktážní video k nastavení pantů 
naleznete na adrese:

www.youtube.com/watch?v=9sf4ghOiSzo
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VERTIKÁLNÍ REGULACE
TIP: PODEPŘENÍM KŘÍDLA SI USNADNÍTE PRÁCI PŘI 
REGULACI.

POMALU POVOLTE UPEVŇOVACÍ ŠROUBY V KŘÍDLE 
NASTAVTE POŽADOVANOU ÚROVEŇ 
POMOCÍ REGULAČNÍHO ŠROUBU  +/- 2mm

DŮKLADNĚ UTÁHNĚTE UPEVŇOVACÍ ŠROUBY 
ABY NEDOCHÁZELO K NEROVNOMĚRNÉMU 
ZATĚŽOVÁNÍ, JE NUTNÉ, ABY VŠECHNY PANTY 
BYLY NASTAVENY NA STEJNOU ÚROVEŇ.

HORIZONTÁLNÍ REGULACE
NASTAVTE POŽADOVANOU ÚROVEŇ POMOCÍ 
REGULAČNÍHO ŠROUBU  +/- 1,5 mm

TIP: PŘÍLIŠNÉ VYSUNUTÍ PANTU POMOCÍ REGULAČNÍHO 
ŠROUBU ZE ZÁRUBNĚ (obr.9b) ZNEMOŽŇUJE NASAZENÍ 
SAMOTNÝCH KRYTEK PANTŮ.

REGULACE DOVÍRÁNÍ
LEHCE POVOLTE ŠROUBY  
A NASTAVTE POLOHU KŘÍDLA +/- 1 mm  
DŮKLADNĚ UTÁHNĚTE ŠROUBY! 

PRO REGULACI POUŽÍVEJTE IMBUSOVÝ KLÍČ SW3




