
Montážní návod
isolPORTE STANDARD/OMEGA/EURO

Oboustranné spouštìní
Zkrácení délky

Tìsnící systémy pro dveøe

Pøipravte si náøadí, strana a její
maximální zkrácení je uvedeno 
na etiketì. 

Na zkrátitelné stranì, tj. u pantù,
vyšroubujte spouštìcí kolík
a vyznaète místo øezu. 

Upnìte do svìráku a tìsnící 
profil sejmìte z lišty 
až za místo øezu.

Pilou na kov zkra�te
na vyznaèeném místì. 

Uøíznutý konec lišty zapravte
pilníkem.

Odstraòte všechny tøísky, aby
se nedostaly do mechaniky.

Tìsnící profil natlaète zpìt 
do lišty. 

Tìsnící profil ustøihnìte
s dostateèným pøesahem. 

Spouštìcí kolík našroubujte

zpìt do lišty.

Pøezkoušejte funkènost 
tìsnìní. 

Technické zmìny vyhrazeny.



Pøíprava drážky
   a upevnìní

Standardní drážka Dvojitá drážka

Upevnìní: isolPORTE
OMEGA a EURO
vruty do otvorù v lištì.

Dveøe na “tupo”

Upevnìní: isolPORTE STANDARD pomocí kotvících prvkù.

Rozmìry drážky v mm: isolPORTE STANDARD/OMEGA/EURO

Technické zmìny vyhrazeny.
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Pøíprava drážky
   a upevnìní

Technické zmìny vyhrazeny.Technické zmìny vyhrazeny.Technické zmìny vyhrazeny.

Uložení do drážky: spouštìcí kolík na stranì pantu, 
                               spouštìcí západka na stranì zámku.

Pøítlaèná destièka. Upevnìní pøítlaèné destièky na zárubeò:
oboustranné spouštìní na obì strany zárubnì.

Panty Zámek

Tìsnící systémy pro dveøe

Montážní návod
isolPORTE STANDARD/OMEGA/EURO

Oboustranné spouštìní



Seøízení

Technické zmìny vyhrazeny.

Vzduchová spára

A B

A B Tìsnící profil zkrátit podle vzduchové spáry.

A

B

pøi spouštìní
na stranì
pantù

pøi spouštìní
na stranì
zámku

U dvoukøídlových dveøí:
úkosové zakonèení
tìsnících profilù.

Pøítlaèná 
destièka.

Upevnìní pøítlaèné destièky na zárubeò.

Proti smìru hodin:
výsuv se bude 
zvìtšovat. 

Ve smìru hodin:
výsuv se bude 
zmenšovat. 

Nastavení výsuvu:
Upozornìní:  výsuv 1 - 12 mm,
max. vzduchová spára kolem zárubnì 10 mm.

Seøídíme nejdøíve spouštìcí kolík na stranì
pantù a pak západku na stranì zámku.

Spouštìcí západku povytáhneme a otáèíme.

Seøízení spouštìcího kolíku. Seøízení spouštìcí západky.
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Seøízení

Panty

Spouštìcí západku nastavíme do polohy dle nákresu.

lehký pøítlak

Upozornìní:
Tìsnìní je tak dobré jako Vaše podlaha. Optimální
tìsnící úèinek je pøi hladké, rovné ba i šikmé podlaze.
Pøi nerovnostech, na kobercích a dlažbì použijte 
pøechodové lišty z naší nabídky.
Dbejte na správné seøízení, vyhnìte se pøílišnému 
pøítlaku. Velký pøítlak vede k nadmìrnému opotøebení
tìsnícího profilu a mechaniky.

Tìsnící profil dosedá pøi zavøených dveøích
pouze pod lehkých tlakem na podlahu.

Technické zmìny vyhrazeny.
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Automatická
tìsnìní



Technické zmìny vyhrazeny.

Automatická
tìsnìní Doporuèení

Všechna tìsnìní  jsou pøi správném seøízení prosta opotøebení a nevyžadují údržbu.

Praxe ukazuje, že pomìry mezi dveømi a podlahou se provozem mìní.
Napø. z dùvodu poklesu dveøí, vyšlapáním podlahy, atd.

Doporuèujeme, aby funkènost tìsnìní byla v rozumném èasovém období kontrolována 
(napø. roènì).
Z uvedených dùvodù musí být provádìno seøízení výsuvu
viz kapitola “Seøízení”.

Tìsnící systémy pro dveøe
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