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Návod k montáži
Materiály použité při montáži
Běžný montážní materiál
Ke kotvení oken, dveří nebo 2k vrat se používají kotvy/šrouby/hmoždinky, turbošrouby nebo speciální
hmoždinky/šrouby (tvárnice, Ytong). PU pěna se používá k zatěsnění připojovací spáry jako tepelná
izolace a také ke zpevnění rámu ve stavebním otvoru. Podle ročního období a venkovní teploty se
používá PU pěna (letní, zimní nebo nízkoroztažná).

stavební chemie a PU pěny PENOSIL

montáž na kotvy/hmoždinky/šrouby

pistolový aplikátor PU pěny

aplikace PU pěny do spáry

montáž na turbošrouby

Obrázky zobrazují montáž plastových oken a dveří. Pro dřevěná a hliníková okna a dveře, vedlejší dveře
a 2k vrata platí obrázky uvedené výše obdobně.

Kotvící body
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Příklady montáží
Vyobrazení provedení montáže a ošetření připojovací spáry na obrázcích je pro plastová okna a dveře a pro
vedlejší dveře a 2k vrata MIGAS-DOOR. Pro dřevěná a hliníková okna a dveře platí obrázky plastových oken
a dveří obdobně. Detaily profilů jednotlivých typů výrobků, výrobců a dodavatelů se mohou lišit.

V chladném období bude docházet k promrzání podlahy, parapetů nebo okrajů rámů a ostění:
✓ pokud jsou okna a balkonové dveře osazeny bez podkl. profilu přímo na podlahu
✓ pokud jsou vstupní a balkonové dveře s Al prahem osazeny bez podkl. profilu přímo na podlahu
✓ pokud jsou vstupní a balkonové dveře s Al prahem s podkl. profilem podbetonovány
✓ pokud nebudou okna a dveře osazena podkl. profilem a nebudou zároveň podpěnována PU pěnou
✓ pokud jsou vedlejší dveře a 2k vrata osazena na podlahu nebo nejsou podpěnována PU pěnou
✓ pokud budou okna, dveře a 2k vrata a jejich ostění a podlahy z venkovní strany nedostatečně
zatepleny/překryty fasádou nebo izolací.
Okna a balkonové dveře

výměna, rozdílné ostění

novostavba, nové, rovné ostění

s podkl. profilem a parapety

položení na podlahu

bez podkl. profilu

s podkl. profilem na parapety nebo na podlahu

různé výšky parapetů

Vstupní dveře a balkonové dveře s AL prahem (otevírání DOVNITŘ nebo VEN)

bez podkladního profilu na podlahu

s podbetonovaným podkl. profilem

s podpěnovaným podkl. profilem

Pro vstupní dveře a balkonové dveře s AL prahem otevírací „VEN“ platí obrázky uvedené výše obdobně, pozice
těsnících prvků však musí zůstat na stejném místě!
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Vedlejší dveře a 2k vrata MIGAS-DOOR (otevírání VEN nebo DOVNITŘ)

novostavba, nové, rovné ostění

výměna, rozdílné ostění

novostavba, nové, rovné ostění

výměna, rozdílné ostění

podlaha v rovině, podbetonovaný práh

rozdílné podlahy, podbetonovaný práh

podlaha v rovině, podpěněný práh

rozdílné podlahy, podpěněný práh

podlaha v rovině, podbetonovaný práh

podlaha v rovině, podpěněný práh

rozdílné podlahy, podbetonovaný práh

rozdílné podlahy, podpěněný práh

Montáž výrobků a ošetření připojovací spáry lze provést i způsoby, které se odlišují od znázorněných. Vždy záleží
na podmínkách na místě stavby. Výsledkem musí být vždy správná funkčnost výrobků a správně provedená montáž
a ošetření připojovací spáry!
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