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Návod na montáž křídlových vrat
Instruction for the door assembly
Montageanleitung für die tür 
Инструкция по монтажу 
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CZ  Před montáží překontrolujeme stavební otvor.
DE  Vor Beginn der Montage kontrollieren Sie bitte den vorhandenen Montageraum.
EN  Prior to the assembly check the door opening.
RU  Перед монтажом сконтролируем строительный проем.
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boční pohled
Seitenansicht

side wiew       
вид с боку

čelní pohled 
Vorderansicht               

front wiew                                
вид спереди                 

CZ  Zárubeň vložíme do otvoru a vyvážíme vodováhou.
DE  Die Türzarge in legt man in die Türöffnung eim und glicht durch Wasserwaage aus
EN  Door case to be put to the door opening and balanced by water
RU  Раму вставим в проем и выровняем с помощью уровня.
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CZ  Zárubeň označíme a navrtáme otvory.
DE  Man markiert die Türzarge und bohrt die Löcher.
EN  Door case to be marked and holes to be bored.
RU  Обозначим и просверлим.
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CZ  Po přišroubování překontrolujeme rovinnost vodováhou. 
       vyplníme montážní pěnou.
DE  Nach dem Anschrauben kontrollieren Sie die Ausrichtung mit der Wasserwaage. Füllen 
       Sie den Abstand zwischen der Türzarge und der Wand mit Montageschaum. 
EN  After the screwing check the level by air level. Fill up the space between the jamb and 
       opening with mounting foam.
RU  После прикручивания сконтролируем ровность уровнем. Щели между рамой и проемом  
       заполним монтажной пеной. 

Mezeru mezi zárubní a otvorem 
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CZ  Nasadíme dveřní křídlo.
DE  Setzen Sie das Torblatt ein.
EN  Put on the door wing.
RU  Насадим дверное полотно.
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CZ  Možnosti seřízení dveřního křídla na pantu.
DE  Einstellungsmöglichkeiten des Türblattes an dem Türband.
EN  The setting possibilities of the door wing on the hinge
RU  Возможности выравнивания дверного полотна на петлях.
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pohled zevnitř
Innenansicht
wiew from inside
вид с внутренней стороны

pohled zvenku 
Außen ansicht
wiew from outside
вид с улицы


