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PROFILE	ALUMINIOWE ZNAJDUJĄCE	SIĘW	RAMIE
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PROFILE	ALUMINIOWE ZNAJDUJĄCE	SIĘW	DRZWIACH
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ZESTAWIENIE PROFILI ALUMINIOWYCH

PROFILE TYP [h]

SYMBOL 2108 P01
DŁUGOŚĆ 960 [mm]

ILOŚĆ 2 [szt]

PROFILE TYP [h]

SYMBOL 2108 P02
DŁUGOŚĆ 894 [mm]

ILOŚĆ 1 [szt]

PROFILE TYP [h]

SYMBOL 2108 P03
DŁUGOŚĆ 894 [mm]

ILOŚĆ 1 [szt]

PROFILE TYP [h]

SYMBOL 2108 P04
DŁUGOŚĆ 496 [mm]

ILOŚĆ 1 [szt]
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PROFILE TYP [h]

SYMBOL 2108 P05
DŁUGOŚĆ 496 [mm]

ILOŚĆ 1 [szt]

PROFILE TYP [h]

SYMBOL 2108 P06
DŁUGOŚĆ 517 [mm]

ILOŚĆ 2 [szt]

PROFILE TYP [h]

SYMBOL 2108 P07
DŁUGOŚĆ 517 [mm]

ILOŚĆ 2 [szt]

PROFILE TYP [h]

SYMBOL 2108 P08
DŁUGOŚĆ 610 [mm]

ILOŚĆ 6 [szt]
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PROFILE TYP [U]

SYMBOL 2107 P01
DŁUGOŚĆ 610 [mm]

ILOŚĆ 2 [szt]

PROFILE TYP [U]

SYMBOL 2107 P02
DŁUGOŚĆ 438 [mm]

ILOŚĆ 2 [szt]

PROFILE TYP [ZAWIAS]

SYMBOL 2110 P01
DŁUGOŚĆ 610 [mm]

ILOŚĆ 2 [szt]

PROFILE TYP [ZAWIAS]

SYMBOL 2110 P02
DŁUGOŚĆ 482 [mm]

ILOŚĆ 2 [szt]
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   Na wewnętrznej stronie bramy narysować prostokąt zgodnie z 
wymiarami podanymi na rysunku poniżej. Wymiary na rysunku 
pokazują wymiar otworu potrzebnego na założenie ramy oraz 
wymiary paneli które będą instalowane w drzwiach. 
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   Należy rozmieścić zawiasy środkowe zgodnie z rysunkiem poniżej. 
Trzeba mieć na uwadze że panele na drzwi będą przycinane tylko z 
jednej strony, więc jeżeli teraz przykręcimy je symetrycznie po 
przycięciu przesuną się w stronę przycinanego boku. 

8080
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Nawiercić otwory w naroznikach 
narysowanej linii cięcia.

Za pomocą wyrzynarki wyciąć 
otwór po wcześniej narysowanych 
liniach.

Wycięte panele odłożyć w 
niezmiennej kolejności.
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drzwi brama

drzwibrama

zawiasna zewnątrz

wewnątrz

na zewnątrz
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Gdy montujemy drzwi serwisowe na panelu garażowym fingersafe, 
czyli oś zawiasu wchodzi w szczeline między panelami należy 
wykonać zacięcia na połączeniach profili według jednego z 
poniższych rysunków. Zacięcia wykonujemy w futrynie oraz drzwiach.

Profile należy uzupełnić dołączoną 
uszczelką 3001, wsuwając ją w gniazdo 
w profilu h i docinając nożykiem.

Przy zmianie wysokośći paneli bramowych z 610 na inny wymiar, 
należy dociąć profile h na odpowiednią długość, tak aby zamontowane 
były na styk.

12mm 12mm

Panel symetryczny przemysłowy
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Zakładamy profile ramy według podanej kolejności.

1 2 3

4 5

Sprawdzić poziomy, piony, liniowość
sąsiadujących ze sobą profili oraz
przekątne całej ramy.
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Wiercimy po 3 otwory wewnątrz oraz po 3 otwory na zewnątrz w każdym z profili h.
Dla ułatwienia profil posiada rowek, który ustali połozenie wiertła. Następnie nitujemy
profile do paneli.
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Zakładamy profile oraz montujemy drzwi według podanej kolejności.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Podczas montażu zawiasów, należy zwrócić uwage na odpowiednie
dosunięcie do profilu wypustu znajdującego się na zawiasie.

Wiercenie i nitowanie zawiasu wykonujemy naprzemiennie, tak aby
nity na drzwiach nie wypadały w tym samym miejscu co w bramie,
aby po zamknięciu drzwi nie uderzały w siebie .
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     Przycinamy panele na wymiar podany na rysunku ze strony nr 7. 
Zakładamy profile dopasowując stronami zależnie od tego czy są 
prawe czy lewe, osadzając profil c od strony zawiasu. Ustawiamy 
tak aby panel i profile zgrywały się z panelem i profilami w bramie, 
oraz aby były zachowane kąty 90 stopni. Wiercimy i nitujemy tak 
jak w furtynie po 3 nity na zewnątrz i wewnątrz.

   Montujemy pierwszy panel za pomocą zawiasu, który również 
powinien zgrywać się górną krawędzią z profilami w drzwiach i 
futrynie. Montaż wykonujemy na otwartych drzwiach.

90o 90o



17

INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI SERWISOWYCH

Montując kolejne panele postępujemy w ten sam sposób, dodatkowo
łącząc ze sobą kolejne panele za pomocą zawiasów środkowych 
według schematu ze strony 8.

Prawidłowe złożenie profilu h z profilem c w narożach drzwi, u góry 
oraz na dole, od strony zawiasu przedstawia poniższa ilustracja.
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           Montujemy zamek z klamką. W płaszczyźnie montażu zamka 
wycinamy otwór, w który wsuwamy zamek, według rysunku poniżej.
Następnie wycinamy pianke w panelu na głębokość 90 mm. 

          Zakładamy okapnik za pomocą 3 nitów. Pomiędzy okapnik 
a profil h futryny nakładamy sylikon dla uszczelnienia połączenia.
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           Wsuwamy zamek i przykręcamy. Do zamka wsuwamy wkładke
na klucze i mocujemy śrubą. Na koniec zakładamy klamki z szyldami i 
skręcamy. Ustawiamy w odpowiedniej pozycji szyld zamka na futrynie, 
robimy otwory na elementy wystające z zamka i przykręcamy  

          Wiercimy otwory wiertłami o odpowiedniej średnicy w 
miejscach określonych na schemacie poniżej.
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          Montujemy samozamykacz tak jak pokazują ilustracje.

Regulujemy kąt otwarcia drzwi, przesówając zatrzask znajdujący się 
w szynie samozamykacza. Regulujemy prędkość zamykania drzwi
oraz siłę domykania za pomocą śrub znajdyjących się po boku 
korpusu samozamykacza.


