SYSTEM STALOWY SENATOR
OPIS MONTA U DRZWI PRZESUWNYCH

I. Opis systemu
W skład systemu stalowego wchodz :
• tor górny
• tor dolny
• listwa pionowa do wypełnie o grubo ci 4 lub 10 mm
• listwa pozioma do wypełnie o grubo ci 4 lub 10 mm
• prowadnik górny ruchomy
• wózek dolny
• blacho-wkr ty 3,5 x 9 mm lub 3,5 x 12 mm, mocuj ce wózek i prowadnik górny (4 szt.
do jednego skrzydła drzwi)
• pasek buforowy
Opcjonalnie:
• prowadnik górny szczotkowy
Wypełnieniem – panelem – drzwi przesuwnych w powy szym systemie mo e by ka da płycina
o grubo ci 4 mm lub 10 mm.
II. Jak wyliczy wymiar formatek b d cych wypełnieniem drzwi stalowych.
Patrz instrukcja „Jak wyliczy wypełnienie drzwi”.
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 poziomym jak i pionowym przyjmuj c najmniejszy wymiar
jako ostateczny.
III. Opis składania jednego skrzydła drzwi z wypełnieniem o grubo ci 4mm, np.
lustro.

1. Przycinamy formatk lustra o szeroko ci i wysoko ci obliczonej według instrukcji (II.)
2. Listwy pionowe (2 szt.) docinamy na długo o 2 mm wi ksz jak wymiar pionowy
wypełnienia.
3. Za pomoc prasy uniwersalnej (nr katalogowy Senator NAR-PR-AS-KAXXXXX) do
systemów stalowych wycinamy w listwie pionowej na obydwu jej ko cach podłu ne otwory
do mocowania prowadnika górnego i wózka dolnego.
4. Nakładamy listwy pionowe nabijaj c je na boki wypełnienia za pomoc młotka gumowego i
podkładki drewnianej.
5. Po zmierzeniu odległo ci pomi dzy listwami pionowymi docinamy z listwy poziomej 2
sztuki elementów poziomych według zmierzonego wymiaru.
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6. Za pomoc prasy uniwersalnej - po przestawieniu wykrojnika w drugie poło enie
wycinamy w listwach poziomych kolejne otwory pod prowadnik górny i wózek dolny.
Nale y zwróci uwag na wprowadzenie listwy poziomej do wykrojnika –trzeba to
zrobi tak, aby otwory zostały wyci te w tylnej cz ci podstawy listwy poziomej.
7. Montujemy listwy poziome na skrzydle drzwiowym nabijaj c je na doln i górn kraw d
wypełnienia post puj c podobnie jak w punkcie 4.
8. Monta prowadnika górnego i wózka dolnego wykonujemy w przygotowanych wcze niej
otworach wyci tych w listwach pionowych i poziomych. W pierwszej kolejno ci
wprowadzamy wypust boczny wózka (prowadnika) w otwór wyci ty w listwie pionowej, a
nast pnie dwa zaczepy wózka (prowadnika) w otwory wyci te w listwie poziomej.
U ywaj c młotka gumowego delikatnie uderzamy w wózek (prowadnik) od strony
zaczepów, powoduj c jego zatrza ni cie w profilu.
9. Po zamocowaniu wózka dolnego i prowadnika górnego dodatkowo mocujemy je do listew
pionowych blachowkr tami, aby cała konstrukcja drzwi została mocno poł czona i
usztywniona.
10. Zmontowane skrzydło drzwi zabezpieczamy do transportu nakładaj c tekturowe osłony na
wszystkich czterech naro nikach, a nast pnie owijamy cało foli stretch.
IV. Opis składania jednego skrzydła drzwi z wypełnieniem o grubo ci 10mm, np.
płyta wiórowa laminowana.
Składaj c skrzydło drzwi z wypełnieniem w postaci płyty wiórowej laminowanej
post pujemy identycznie jak w rozdziale III podczas składania skrzydła drzwi z
wypełnieniem o grubo ci 4 mm. Nale y jednak u y listwy pionowe do płyty i listwy
poziome do płyty. Istnieje mo liwo u ycia w przypadkach awaryjnych listew pionowych
i poziomych do lustra, z tym, e nale y sfrezowa formatk płyty do grubo ci 5 - 6 mm, w
pasie o szeroko ci 22 mm od kraw dzi w miejscu osadzenia listew pionowych oraz w pasie
o szeroko ci 17 mm od kraw dzi w miejscu osadzenia listew poziomych.
V. Opis monta u stalowych 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 minimum 80 mm na całej długo ci toru dolnego (grubo tej listwy
nale y uwzgl dni przy mierzeniu wysoko ci zabudowy potrzebnej do wyliczenia wypełnienia
drzwi).
Monta rozpoczynamy od przyci cia toru górnego stosuj c klocki drewniane jako podkładki
(unikniemy deformacji toru podczas ci cia). Tor zamocowa nale y w zale no ci od podło a
odpowiednimi wkr tami w odległo ci około 100 mm od ko ców toru oraz w odst pach co 500
mm na przemian w jednej i drugiej bie ni.
Tor dolny przycinamy na dana długo i układamy go w miejscu mocowania nie przykr caj c
go do podło a. 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.
Sprawdzamy czy plastikowe w sy wózka dolnego trafiaj w rowek bie ni i dociskaj c drzwi
w kierunku toru dolnego, powodujemy zatrza ni cie si w sów w bie ni.
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UWAGA: czynno t wykonujemy starannie, aby nie doprowadzi do wyłamania
plastikowych w sów wózka.
Ustawiamy drzwi do pionu przesuwaj c torem dolnym w przód lub w gł b zabudowy. Po
„wypionowaniu” drzwi mocujemy dolny tor do podło a: wiercimy w osi toru otwory przez,
które mocujemy go 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.
VII. Regulacja stalowych 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 za
pomoc wkr taka gwiazdkowego. Podczas tej czynno ci nale y delikatnie unie drzwi
zwracaj c uwag aby nie wypi z bie ni plastikowych w sów wózka. Uniesienie drzwi
podczas regulacji ma odci y wózek tak aby cały ci ar drzwi nie spoczywał na wózku.
Dost p do ruby regulacyjnej jest mo liwy z tyłu 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 wykonaniu wszystkich czynno ci regulacyjnych usuwamy foli zabezpieczaj c z
wszystkich elementów systemu. Na drzwi skrajne, po stronie styku z bokami zabudowy
naklejamy paski buforowe.
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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