
    zakrácení koleje, aby dveře přesně dojížděly k boku skříně. 
                                                                 

Pokud tlumený dotah nefunguje správně (je slyšet hlasité cvaknutí nebo náraz, případně trn 
na dveřích dotah úplně mine), je potřeba upravit aktivační trn pomocí následujících kroků:

2) Dveře zvednout/snížit pomocí stavitelných koleček na spodu dveří, aby trn „chytal”  
    plastový zobáček v celém rozsahu. Střed trnu musí být 190 mm od kraje dveří 
    (vnější hrany svislého profilu).

3) V případě zakrácení koleje odšroubovat trn a posunout jej ke kraji dveří o délku 

1) Vyhnout trn pomocí kleští ve svislém směru tak, aby přesně nabíhal do zobáčku v dotahu. 

    plastového zobáčku.

    U dotahu pro středové dveře je postup identický.

    Trn musí jezdit cca 1 mm od dotahu. Nesmí narážet do těla dotahu nebo do špičky

Posuvné dveře - výškově a úhlově stavitelné pomocí inbusového klíče ve spodním otvoru
Tlumený dotah - tlumič je namontován v horní kolejnici, trn (aktivátor) je namontován v pozici na horním  
       profilu dveří

Montáž horní koleje do stropu:

                                                                                    AL 52/56/57  o 8 mm dovnitř

Dolní kolejnice - podlepena oboustrannou lepící páskou, nutno odsadit dozadu 
                             proti přední hraně horní kolejnice: AL 50/51/55  o 15 mm dovnitř

                                                                                    AL 53/54       o 5 mm dovnitř

Horní kolejnice - má označenou pohledovou stranu z horní strany koleje

Pro správnou funkci posuvů dveří a tlumeného dotahu je nutné docílit rovnoběžnosti obou kolejí. Většinou je 
nerovnost na stropě. V takovém případě doporučujeme následující postup:
1) Horní kolej přišroubujte tak, aby byla stabilní, ale zároveň aby nebyla sevřená kvůli přílišnému dotažení.
2) Šrouby povolte a kolej srovnejte do roviny pomocí vodováhy.

4) Pohledovou část koleje zakryjte papírovou lepící páskou a vzniklou mezeru vyplňte např. vysoce elastickým 
    tmelem. Následně krycí pásku odlepte.

3) Vzniklé mezery mezi stropem a kolejí vypodložte např. sololitem a šrouby opět dotáhněte viz. bod 1.

Po nasazení dveří do kolejnic zkontrolujte:
- správnou pozici dveří: přední-zadní kolejnice, levé, pravé či prostřední
- dveře srovnejte do svislé roviny pomocí inbusového klíče (viz obrázek 2 níže), případně zvedněte/snižte, 
  aby trn dotahu volně najížděl do zobáčku tlumiče
- pokud trn při náběhu do těla tlumiče naráží nebo jej mine, vyjměte dveře z kolejnic a postupujte podle 
  návodu níže 
- v případě nejasností nás kontaktujte ihned z místa 

Kartáčky - před nalepením povrch odmastěte 
       např. lihem a konce kartáčků 

  montáže!

       zastrčte dovnitř otvorů na obou koncích madel

Tlumený dotah

Říčanská 1178/3A, 763 12 Vizovice

Po-Pá 7-16 hod tel.: 800 770 880, 571 891 925           

trn středový a krajní

AL 50/51/55

trn středový a krajní

AL 52/56/57

AL 50                      AL 52/56/57                  AL 55/51                    AL 53/54

Montáž posuvných dveří

2

3

Skládání horních koleček systému AL

1

2

Tvary trnů pro tlumený dotah

V případě vyskytnutí problémů 
přímo na montáži 

kontaktujte našeho technika:

Štěpán Žůrek
tel.: 604 761 595
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