INSTRUKCJA
MONTAŻU
SYSTEMU
PRZESUWNEGO
NAŚCIENNEGO (bez zabudowy przejścia lub z zabudową
tunelem regulowanym „TR”)

6.
7.

Produkt przeznaczony jest do montażu na ścianie pomieszczeń
wewnątrzlokalowych o niewielkiej różnicy temperatur i
wilgotności nie przekraczającej 50%.
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość
opakowań pod względem jakościowym i ilościowym, oraz czy
produkt jest zgodny z zamówieniem. Montażu należy
dokonywać na ostatecznie wykończonych ścianach i podłogach
po ukończeniu wszelkich prac budowlanych i wykończeniowych.
Nie należy montować systemu na świeżo wymurowanej lub
otynkowanej ścianie. Pomieszczenie musi być suche a
wilgotność nie powinna przekraczać 50%. Zaleca się korzystanie
z wykwalifikowanych ekip montażowych. Prace powinny być
prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

3.

Nawiercić równomiernie otwory przelotowe w belce
dystansowej zachowując odległości skrajnych otworów,
jednocześnie zwrócić uwagę aby otwory znalazły się nad
miejscem gdzie będzie usytuowana szyna (max. 1,5cm od
strony nieoklejonej) .

4.

W wersji bezościeżnicowej, zamontować belkę dystansową
na wysokości 2080mm od podłogi oklejoną stroną do dołu
zwracając uwagę na stronę zamykania systemu, tak aby
początek belki był 95mm wysunięty poza otwór w murze od
strony zamykania systemu.

Zakontrować odpowiednio rozmieszczone na szynie
kątowniki mocujące śrubami.
Do zamontowanej belki dystansowej zamontować szynę
tak, aby początek szyny znajdował się 95mm od strony,
gdzie system się zamyka.

8.

Do górnej części skrzydła drzwiowego dokręcić uchwyty
mocujące za pomocą wkrętów w odległości 150 mm od
bocznej krawędzi skrzydła do środka uchwytu mocującego.

9.

Złożyć rolki jezdne.

16. Z odboju zdjąć listwę zaślepiającą. Należy zamontować go
(w wersji bezościeżnicowej) - na równo z końcem belki
dystansowej za pomocą kołków montażowych (nie
występują w zestawie) od strony zamykania się systemu,
bądź (w wersji z TR) na miejsce łączenia się opaski kątowej
z bazą ościeżnicy za pomocą odpowiednich wkrętów do
drewna (nie występują w zestawie).

Sugerowane wymiary otworów w ścianie (wymiary w mm):
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10. Wsunąć obie rolki jezdne, tak aby końcówki chwytane przez
stoper był skierowane na zewnątrz.
11. Założyć drzwi uchwytami mocującymi na śruby.
12. Wyregulować skrzydło śrubami, tak aby jego odległość od
poziomu podłogi nie przekraczała 10 mm.
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W skład systemu przesuwnego naściennego wchodzą:
- karnisz maskujący
- belki dystansowe
- odbój (tylko w wersji jednoskrzydłowej)
- szyna systemu przesuwnego z akcesoriami

W wersji z zabudową TR nad opaska ościeżnicy montujemy
małą belkę dystansową do której dokręcamy duża belkę
dystansową na wysokości 2080mm od podłogi i na równo z
końcem opaski ościeżnicy od strony zamykania systemu.

Do prac montażowych potrzebne są:
wkrętak lub wkrętarka, wiertarka udarowa z odpowiednimi
wiertłami do wiercenia w ścianie i w drewnie, poziomica,
kątownik, rozpórki, klocki dystansowe, kliny, niskoprężna pianka
montażowa, ostry nóż, silikon, miarka, kołki montażowe lub
kotwy, bądź inne elementy mocujące stosowne do rodzaju
ściany na jakiej ma być zamontowany system (elementy nie są
dołączane do zestawu)
1.
2.

17. Nałożyć karnisz maskujący na system i przymocować
wkrętami do dystansu.

13. Zakontrować śruby nakrętkami.

14. Zainstalować płetwę prowadzącą tak, aby przy otwartych i
zamkniętych drzwiach nie wychodziła poza skrzydło.

Rozpakować elementy systemu i sprawdzić stan kompletu.
Należy określić kierunek otwierania się systemu (na prawo
lub na lewo).
5.

Na szynę wsunąć kątowniki mocujące i rozmieścić je
równomiernie na długości szyny zachowując odstęp między
skrajnymi kątownikami a końcami szyny około 100 mm.

15. Zamontować chwytaki, tak aby drzwi zatrzymywały się w
pożądanych pozycjach i nie zjeżdżały z płetwy.

Uwagi dotyczące użytkowania
Wszelkie zabrudzenia usuwać wilgotną szmatką (nadmierna ilość
wody może spowodować zmarszczenia okleiny). W przypadku
mocnych zabrudzeń stosować nieżrące środki czyszczące, jednak
zalecane jest przeprowadzenie próby na małej słabo widocznej
powierzchni. Należy chronić produkt przed wilgocią i
zamoczeniem.

Zakres Gwarancji:
1. Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty
sprzedaży.
2. Do korzystania ze świadczeń z tytułu gwarancji konieczne jest
posiadanie karty gwarancyjnej (dokument do pobrania na
stronie www.perfectdoor.pl) oraz dowodu zakupu.
3. Przedmiotem gwarancji są wszystkie produkty produkowane i
sprzedawane przez firmę PerfectDoor.
4. Gwarancja obejmuje jedynie wady fizyczne Produktu, tkwiące
w samym produkcie, ukryte i niewidoczne podczas jego zakupu,
a ujawnione w okresie gwarancji.
5. Producent ponosi koszty dostarczenia wyrobów w ramach
reklamacji do punktu handlowego.
6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje gwarant w
terminie do 14 dni roboczych.
7. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Nabywcy wynikających z
tytułu niezgodności towaru z umową.
8. Nasze wyroby produkowane są w oparciu o Aprobatę
Techniczną, która dopuszcza następujące odchylania:

INSTRUKCJA MONTAŻU I KARTA GWARANCYJNA
SYSTEMU PRZESUWNEGO NAŚCIENNEGO (bez zabudowy przejścia lub z
zabudową tunelem regulowanym „TR”)
Producent, zakład produkcyjny:
Perfectdoor sp. z o.o.
27-415 Kunów ul. Fabryczna 1
Nazwa wyrobu budowlanego :
Drzwi wewnętrzne wejściowe i wewnątrzlokalowe SYSTEM
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Ościeżnice drewniane SYSTEM
Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-7673/2015 + Aneks nr 1 i 2
„Drzwi wewnętrzne wejściowe i wewnątrzlokalowe SYSTEM”
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 09/2018 (3/3)
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
Odchyłki szerokości i wysokości
2 klasa
Odchyłka grubości
2 klasa
Odchyłka płaskości ogólnej
3 klasa
Wymiary w świetle
+/- 3mm
Grubość przekroju
+/- 1mm
Szerokość przekroju
+/- 2mm
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WYMIARY
Odchyłki wymiarów luzów wrębowych i szczelin przylgowych
powinny być zgodne z wymaganiami ZUAT-15/III.16/2007 i
wynosić maksymalnie + 2mm – 1mm
Odchyłki wymiarów skrzydeł nie powinny przekraczać
dopuszczalnych dla klasy 2 tolerancji wg PN-EN 1529:2001 tj. +/1,5mm (odchyłki szerokości i wysokości) i +/- 1mm (odchyłka
grubości)
Odchyłki wymiarów ościeżnic drewnianych od wartości
nominalnych nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyłek
podanych w ZUAT-15/III.16/2007 tj. szerokość i wysokość
zewnętrzna +/- 5mm, wymiary w świetle do 1m +/- 2mm,
powyżej 1m +/- 3mm, grubość przekroju +/- 1mm, szerokość
przekroju +/- 2mm
PROSTOKĄTNOŚĆ SKRZYDŁA
Odchyłka od prostokątności naroża skrzydła nie powinna
przekraczać odchyłek dopuszczalnych dla klasy 2 tolerancji wg
PN-EN 1529:2001 tj 1,5mm

e. W przypadku niezgodności dotyczącej wymiarów bądź
otworowania wypełnioną kartę pomiarów dostępną na stronie
www.perfectdoor.pl.
3. Wady jawne (w szczególności niezgodność z zamówieniem
oraz zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne) muszą być zgłaszane
niezwłocznie podczas odbioru produktu w punkcie sprzedaży.
Pozostałe wady winny być reklamowane w ciągu 7 dni od daty
zakupu.
4. W przypadku ujawnienia wad spowodowanych transportem
należy sporządzić protokół szkody i dołączyć go do dokumentacji
reklamacyjnej.
5. Wady ukryte winny być zgłoszone w ciągu 14 dni od daty ich
ujawnienia.
6. Montaż należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz
udostępnioną przez producenta instrukcją montażu.
7. Gwarancja traci ważność w skutek:
- wprowadzenia zmian konstrukcyjny w produkcie niezgodnych
z instrukcją montażu.
- niewłaściwego transportu bądź przechowywania.
- niewłaściwego zabezpieczenia przed wpływem czynników
zewnętrznych, w tym wilgoci i promieni UV.
- nieprawidłowego montażu bądź użytkowania.
- wad powstałych w skutek niedbałości kupującego bądź jego
niewiedzy.
8. Gwarancja nie uwzględnia:
- uszkodzeń powłoki na skutek nieprawidłowej konserwacji,
usuwania zabrudzeń czy użycia niewłaściwych taśm
zabezpieczających.
- zużycia wynikającego z eksploatacji.
- uszkodzenia elementów na skutek pęcznienia materiału
spowodowanego wpływem wilgoci (wilgotne pomieszczone lub
osadzenie ościeżnic i drzwi przed zakończeniem prac mokrych).
- wyrobów innych niż pierwszego gatunku.
- uszkodzeń powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk
żywiołowych.
9. Maksymalny koszt usunięcia wady Produktu ogranicza się do
wartości jego zakupu.

PŁASKOŚĆ SKRZYDŁA
Odchyłki od płaskości ogólnej skrzydła drzwi nie powinny
przekraczać odchyłek dopuszczalnych dla 3 klasy tolerancji wg
PN-EN 1530:2001 tj : zwichrowanie (odchyłka od płaskości
naroża) nie powinno przekraczać 4mm, wygięcie wzdłużne (w
kierunku wysokości) nie powinna przekraczać 4mm, wygięcie
poprzeczne (w kierunku szerokości) nie powinna przekraczać
2mm.
Warunki Rozpatrzenia Reklamacji:
1. Wszelkie dostrzeżone wady produktu należy zgłaszać do
punktu sprzedaży w formie pisemnej.
2. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dokumentacja
zdjęciowa zawierająca:
a. Zdjęcie opakowania.
b. Zdjęcie całego produktu.
c. Zdjęcie dokładnie obrazujące reklamowany problem.
d. Zdjęcie etykiet oraz pieczątek kontrolnych zamieszczonych na
produkcie i opakowaniu w miejscach opisanych w instrukcji.

www.perfectdoor.pl

