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1. PODMÍNKY PRO MONTÁŽ MODULÁRNÍ STĚNY 

Během montáže dodržujte obecně platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Doporučujeme:  

 

 
Materiály a prostředky, které budete používat při montáži, by měly mít neutrální pH a nesí obsahovat 
sloučeniny ethylu, butylu a acetáty. Jejich složení zkontrolujte v bezpečnostním listu výrobku. 

 

2. MONTÁŽ MODULÁRNÍ STĚNY 
2.1. Stěna je zabalena do 6 částí. Sada obsahuje také montážní vruty. Stěna je určena pro montáž dveří 

podle Tab. 2. Stěna by měla být pevně připevněna k podlaze a stěně budovy, ve které bude umístěna 
tak, aby bylo zajištěno bezpečné používání/prohlížení exponovaných dveří. 

2.2. Po rozbalení stěny zkontrolujte výrobek z hlediska množství (Tab. 1. Obr. 1.) a kvality (všechny 
nesrovnalosti oznamte Prodejci před montáží). Pokud nezjistíte žádné nesrovnalosti, můžete 
přistoupit k montáži. Rozměry stěny jsou uvedeny v Tab. 2. a na Obr. 2. 

 

 
 

Obr. 1. Součásti modulární stěny. 
 

  
Obr. 2. Rozměry modulární stěny. 
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Tab. 1. Seznam součástí modulární stěny. 
 

Č. Název Množství 

1 Svislý nosník 2 ks. 

2 Příčný nosník 1 ks. 

3 Práh 1 ks. 

4 HDF deska 3 mm 2 ks. 

5 Vruty ∅4x70 12 ks. 
 

Tab. 2. Seznam rozměrů modulární stěny. 
 

Typ zárubně A B C 

DIN 

Nastavitelná systém DIN/DIN DUO - „80", výška standard 

893 

2028 

97 

Nastavitelná systém  DIN - „80”, výška hd-2123 mm 2140 

Nastavitelná systém  DIN - „80”, výška hd-2223 mm 2240 

Nastavitelná systém  DIN DUO - „80”, výška hd-2113 mm 2140 

Nastavitelná systém  DIN DUO - „80”, výška hd-2163 mm 2190 

Nastavitelná systém  DIN DUO - „80”, výška hd-2263 mm 2290 

dřevěná CERBER PLUS - „90” 1040 2028 97 
 

2.3. Montáž stěny by měla být prováděna na rovném povrchu tak, aby byla zajištěna přesnost montáže 
jednotlivých prvků. 

2.4. Montáž stěny. 
1) Sestavte prvky na plochém, rovném povrchu. Vsuňte oba svislé nosníky pod příčný nosník, potom 

zkontrolujte úhel mezi příčným a svislým nosníkem na obou stranách. Pokud je mezi prvky 
zachován pravý úhel, umístěte truhlářské svěrky (viz černé šípky Obr. 2.). 
UPOZORNĚNÍ! Drážka ve svislém nosníku musí směrovat k vnější straně stěny (Obr. 4.). 

2) Ze spodní části stěny předšroubujte práh zašroubováním montážních vrutů na polovinu délky, 
zkontrolujte světlost rámu vedle prahu a porovnejte tento rozměr se světlostí rámu vedle 
vodorovného nosníku. Naměřené rozměry by měly být stejné. 

3) Změřte úhlopříčky stěny. Úhlopříčky stěny by měly být stejné. Dotáhněte vruty vedle prahu.  
V případě rozdílu rozměrů úhlopříček zkontrolujte úhly mezi vodorovným a svislým nosníkem. 

4) Sešroubujte rám pomocí montážních vrutů ∅4x70 podle Obr. 3.. 
5) Potom na vnější stranu svislých nosníků pomocí neutrálního silikonu nalepte HDF desky 3 mm 

lepící stranou k vnější straně stěny (Obr. 3.). 
6) Modulární stěny mohou být spojovány pomocí dalších spojovacích prvků, jako jsou např. ploché 

ocelové desky a vruty. 
UPOZORNĚNÍ! Ploché ocelové desky a vruty nejsou součástí zakoupeného zboží. 

7) Montáž dveří do modulárních stěn by měla být prováděna podle samostatných návodů 
přiložených k výrobku. 

 

vruty  

∅4x70 

deska HDF 3 mm 

 Obr. 3. Schéma umístění montážních vrutů  

a lepení HDF desky 3 mm. 
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Obr. 4. Drážka na vnější straně stěny pro HDF desku 3 mm. 

 
3. NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU 

3.2. Transport a skladování. 
3.1.1. Podmínky pro transport. 

1) Dopravní prostředky by měly chránit přepravované zboží před povětrnostními vlivy a vlhkostí. 
Nakládací prostory musí být suché a čisté. Povrch stěn a podlahy nesmí mít vyčnívající nebo ostré 
prvky, které by mohly způsobit poškození výrobků. Dopravní prostředky by měly být vybaveny 
přepravními pásy zajišťujícími zboží před pohybem. 

2) Prvky modulární stěny (chráněné fólií) by měly být přepravovány ve vodorovné poloze. 
3.1.2. Podmínky pro skladování. 
1) Výrobky by měly být skladovány v uzavřených, suchých a vzdušných místnostech, při kladné teplotě. 

Výrobky skladujte způsobem, který zabraňuje kontaktu s vodou. 
2) Místo skladování výrobků nesmí je vystavovat vlhkosti, vysoké teplotě, chemikáliím, neodstranitelným 

znečištěním, přímému slunečnímu záření a musí se nacházet v odpovídající vzdálenosti od žíravých  
a prašných materiálů apod. 

3) Prvky stěny (chráněné fólií) umísťujte ve vodorovné poloze na rovném, zpevněném a hladkém 
povrchu. V případě nezpevněného, nerovného povrchu vždy umísťujte výrobky na dřevěných 
podpěrách o výšce nejméně 15 cm, uspořádaných rovnoběžně vedle sebe. Dveřní křídla mohou se 
také opírat o stěnu nebo jinou svislou přepážku. Zajistěte stabilitu tohoto umístění. 

4) Prvky by měly být skladovány v původních obalech až do montáže. 
 

3.2. Fungování. 
1. Výrobek by měl být používán v souladu s určením. 
2. Výrobek by měl být používán v místnostech s relativní vlhkostí přesahující 60%. 
 


