SYSTEM ALUMINIOWY SENATOR
Budowa drzwi w profilach Aluminiowych

1.Tor górny

7. Prowadnik
górny
uniwersalny
2. Listwa pozioma
Górna

13. Uszczelka
szczotkowa

3. Wkr t
6,3x30
4. Listwa
Pionowa

11. Wypełnienie

8. Wózek dolny

3. Wkr t
6,3x30

9. Listwa pozioma
dolna

5. ruba
M5x35
12. Korek

14. Pasek
buforowy

10. Tor dolny
6. Pozycjoner
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I. Opis systemu
Drzwi przesuwne mo emy wykona z nast puj cych typów profili aluminiowych: Otwarty,
Zamkni ty, Daral, Multi i Otwarty BIS. Kolorystyka ka dego aluminiowego elementu
systemów jest jednakowa.
W skład systemu wchodz :
• tor górny ( 1 ) lub tor pojedynczy górny
• tor dolny (10 ) lub tor pojedynczy dolny
• listwa pionowa ( 4 )
• listwa pozioma górna ( 2 )
• listwa pozioma dolna ( 9 )
• prowadnik górny, uniwersalny do systemów aluminiowych ( 7 )
• wózek dolny do systemów aluminiowych ( 8 )
• wkr ty do profili aluminiowych (4 szt. do jednego skrzydła drzwi) – ( 3 )
• ruba do wózka dolnego (2 szt. do jednego skrzydła drzwi) – ( 5 )
• korki (6 szt. do jednego skrzydła drzwi) lub za lepki (4 szt. do jednego skrzydła drzwi) (12)
• pozycjoner (1 szt. do jednego skrzydła drzwi) – ( 6 )
• szczotki uszczelniaj ce bez kleju (wsuwane) – ( 13 )
• pasek buforowy (szczotka odbojowa z klejem) – ( 14 )
Opcjonalnie:
• uszczelka do lustra lub szyby
• listwa ł cz ca
• ł cznik do drzwi sko nych
• zamek do drzwi przesuwnych
System aluminiowy zamkni ty ró ni si od otwartego kształtem listwy pionowej oraz tym, e:
• zamiast listwy pionowej otwartej w jego skład wchodzi listwa pionowa zamkni ta
• nie stosuje si szczotki uszczelniaj cej wsuwanej.
Podobnie listwa pionowa Daral ró ni si od pozostałych jedynie kształtem. Stosuj c j nale y
u y odpowiednie tory dolne i górne Daral.
W profilu Multi dodatkowo stosuje si „fasti ” – listw ozdobn .
Profil Otwarty Bis mo e by stosowany stron w sz (17mm) lub szersz (27mm) do frontu.
Wypełnieniem – panelem – drzwi przesuwnych w powy szych systemach mo e by ka da
płycina, która ma od 1 mm lub 10 mm grubo ci.
II. Jak wyliczy wymiar formatek b d cych wypełnieniem drzwi aluminiowych.
Patrz instrukcja „Jak wyliczy wypełnienie drzwi przesuwnych”.
UWAGA: ze wzgl du na cz sto wyst puj ce nierówno ci cian, podłóg i sufitów pomiaru
wn ki pod wykonywan zabudow nale y dokona w kilku miejscach zarówno w kierunku
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poziomym jak i pionowym. W przypadku nierówno ci powy ej 20 mm nale y zastosowa
listwy wyrównuj ce.
Do obliczenia wysoko ci wypełnienia przyj najmniejszy wymiar wn ki, a do obliczenia
szeroko ci wypełnienia najwi kszy wymiar.
III. Opis składania jednego skrzydła drzwi z wypełnieniem o grubo ci 4mm, np.
lustro.
1. Przycinamy formatk lustra (11) o szeroko ci i wysoko ci obliczonej według instrukcji (II.)
2. Bierzemy dwie listwy pionowe ALU i ucinamy je na długo o 62 mm wi ksz ni
wysoko lustra.
3. Wykorzystuj c szablon wiertarski (nr katalogowy Senator NAR-SZ-WI-XXXXXXX) za
pomoc wiertła dwustopniowego (nr katalogowy Senator NAR-WI-2S-XXXXXXX)
wiercimy w ka dej listwie (4) trzy otwory. Po jednym na górze i na dole listwy w
odległo ci 7 mm od ko ca listwy i jeden na dole listwy w odległo ci 42 mm od jej ko ca.
4. Formatk lustra obkładamy uszczelk , któr zaczynamy nakłada od górnej krótszej
kraw dzi ok. 200 mm od rogu lustra. Na rogach lustra uszczelk nacinamy do 2/3 jej
grubo ci (uzyskujemy lepsze załamanie uszczelki w naro nikach). Po zamkni ciu uszczelk
obwodu lustra jej koniec obcinamy o 20 mm dłu ej: ko ce uszczelki maj si „odpycha ”,
eby po okuciu drzwi nie wyst piła szczelina w miejscu zej cia si ko ców uszczelki.
5. Nabijamy listw pionow na lustro z uszczelk . Wykorzystujemy do tego gumowy młotek i
podkładk drewnian (nabijanie listwy nale y wykonywa z wyczuciem, aby nie
spowodowa deformacji listwy). Na górze listwa powinna wystawa ok. 10 mm, a na dole
50 mm za lustro. Wa ne jest eby listwa była dokładnie nabita na całej długo ci lustra.
6. Po nabiciu obydwóch listew pionowych mierzymy odległo mi dzy nimi i przycinamy
listw poziom górn (2) i doln (9) według zmierzonego wymiaru.
7. Nabijamy listw poziom doln (9) na kraw d lustra. Listwa musi wej mi dzy wypusty
listwy pionowej (4). Po nabiciu listwy poziomej dolnej zbijamy listw pionow tak aby
zrównała si z kraw dzi doln listwy poziomej. Przykr camy obie listwy (pionow z
poziom ) za pomoc wkr tów (3) (nr katalogowy Senator WKP-63-30-1000XXX).
8. Analogicznie post pujemy z listw poziom górn .
9. Mocujemy podstaw prowadnika górnego uniwersalnego (7) do listwy poziomej górnej (2)
zgodnie z instrukcj doł czon do opakowania prowadników. Nast pnie nakładamy
prowadnik wła ciwy i ustawiamy odpowiednie poło enie rolek prowadnika w zale no ci od
rodzaju listwy pionowej.
10. W listw poziom doln (9) wkładamy wózek (8) i przykr camy go rub (5) (nr
katalogowy Senator WKW-5X-35-X500XXX) wykorzystuj c dolne otwory w listwie
pionowej.
IV. Opis składania jednego skrzydła drzwi z wypełnieniem o grubo ci 10mm, np.
płyta wiórowa laminowana.
W przypadku składania drzwi, które nie posiadaj uszczelki (wypełnienie w postaci płyty 10
mm, rattanu, itp.) listwy pionowe obcinamy o 60 mm dłu ej jak wysoko panelu. Pozostałe
czynno ci przebiegaj identycznie jak w rozdziale III z tym, e nie u ywamy uszczelki.
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V. Opis składania jednego skrzydła drzwi z wypełnieniem ł czonym.
Przycinamy listwy pionowe dłu ej jak wysoko panelu w nast puj cy sposób:
• o 62 mm je eli wypełnienia skrajne b d wymagały uszczelki (np. lustro)
• o 60 mm je eli wypełnienia skrajne nie b d wymagały uszczelki (np.. płyta)
• o 61 mm je eli wypełnienia skrajne b d ró ne (np. jedno lustro, a drugie płyta)
Składamy wypełnienia z listwami ł cz cymi uzyskuj c pełny panel (dobrze jest to składa od
razu w jednej z listew pionowych). Listwy ł cz ce ucinamy dłu sze (powinny wystawa poza
panel) – k t i lini doci cia wytyczy listwa pionowa. Kolejne czynno ci monta u przebiegaj
identycznie jak w rozdziale III lub IV.
VI. Opis monta u aluminiowych drzwi przesuwnych w zabudowie.
Przed monta em drzwi nale y zwróci uwag na jako wykonanej zabudowy i dokładno jej
wykonania (uzyskanie jednakowych warto ci przek tnych) co ułatwi monta oraz regulacj
drzwi. Szczególnie wa nym elementem jest wieniec dolny lub podłoga, do której b dzie
mocowany tor dolny. Miejsce to powinno nie mie garbów i innych nierówno ci. W
przypadku wyst pienia takich nale y wyrówna powierzchni stosuj c na przykład listw z
płyty o grubo ci 18 mm i szeroko ci 95 mm (grubo tej listwy nale y uwzgl dni przy
mierzeniu wysoko ci zabudowy potrzebnej do wyliczenia wypełnienia drzwi).
Monta drzwi przesuwnych aluminiowych zaczynamy od przymocowania toru górnego (1),
który przykr camy w odległo ci ok. 100 mm od jego ko ców i co 500 - 600 mm na przemian
w jednej i drugiej bie ni (nie nale y przykr ca toru zbyt mocno do bardzo twardego podło a unikniemy deformacji bie ni: jej zw enia).
Nast pnie kładziemy na podło u tor dolny (10), ale go nie mocujemy. W tor dolny wsuwamy
pozycjonery (6) tak aby jego „w sy” były skierowane do góry. Wprowadzamy jedno skrzydło
drzwi pochylaj c je pod k tem ok. 60o od poziomu, w tyln bie ni toru górnego, nast pnie
wstawiamy w tyln bie ni toru dolnego przytrzymuj c palcami kółka wózków dolnych tak,
aby chowały si one jak najgł biej w listwie poziomej dolnej. Puszczamy kółka wózków
wprowadzaj c je w bie ni toru i stawiamy drzwi. Ustawiamy drzwi do pionu przesuwaj c
torem dolnym w przód lub w gł b zabudowy. Po „wypionowaniu” drzwi mocujemy dolny tor
do podło a. Zaleca si mocowanie toru dolnego na dwustronn ta m przylepn , je eli podło e
na to nie pozwala (np. wykładzina dywanowa) wiercimy w osi toru otwory przez, które
mocujemy tor u ywaj c wkr tów z główk półkulist w kolorze najbardziej zbli onym do
koloru toru. Wstawiamy pozostałe drzwi w odpowiednie bie nie w sposób podany powy ej.
Przesuwamy pozycjonery (6) w miejsca, w których chcemy, aby drzwi si blokowały – nie
odje d ały pod własnym ci arem (na przykład w wyniku pochylenia podłogi), albo w celu
ustalenia pozycji drzwi rodkowych.
VII. Regulacja aluminiowych drzwi przesuwnych i ko cowe czynno ci monta u.
Pochylenia drzwi w płaszczy nie przesuwu (aby uzyska dokładne przyleganie boku drzwi do
ciany zabudowy) dokonujemy wkr caj c lub wykr caj c rub regulacyjn wózka dolnego
(5) za pomoc wkr taka gwiazdkowego. Podczas tej czynno ci nale y unie drzwi, tak aby
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podczas regulacji cały ci ar drzwi nie spoczywał na wózku. Dost p do ruby regulacyjnej jest
poprzez najni szy otwór w listwie pionowej drzwi, który jest widoczny z boku drzwi. Nale y
zwróci uwag , aby nie opu ci drzwi za nisko, gdy mog one obciera o tor dolny,
jednocze nie ze wzgl dów estetycznych nale y zachowa jak najmniejsz szczelin pomi dzy
drzwiami a torem dolnym. Po wyregulowaniu pochylenia drzwi otwory za lepiamy za lepkami
– korkami (12).
Na drzwi skrajne, po stronie styku z bokami zabudowy naklejamy paski buforowe (14), a przy
systemie Otwartym, Daral lub Multi w drzwi frontowe wprowadzamy w odpowiednie kanały z
tyłu profili uszczelk szczotkow bez kleju (13) (t czynno radzimy wykona przed
ostatecznym wstawieniem drzwi w zabudowie).
Ko cz c monta drzwi nale y sprawdzi czy bie nie toru dolnego s wolne od
zanieczyszcze .
Po wyczyszczeniu zabudowy i drzwi sprawdzamy prawidłowo
przesuwania drzwi.
Zaznajamiamy klienta ze sposobami konserwacji drzwi i warunkami gwarancji.
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