
KARTA GWARANCYJNA
ORAZ

INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI STALOWYCH 
ANTYWŁAMANIOWYCH KLASY B

WYPEŁNIA PUNKT SPRZEDAŻY:

DATA SPRZEDAŻY:.....................................................................................

NUMER FAKTURY/PARAGONU.................................................................

PODPIS I PIECZĄTKA PUNKTU HANDLOWEGO

WYPEŁNIA FIRMA MONTUJĄCA:

DATA MONTAŻU:.........................................................................................

PODPIS I PIECZĄTKA OSOBY MONTUJĄCEJ

 

OGÓLNE WYTYCZNE I ZALECENIA  OSADZENIA DRZWI STALOWYCH

1. Montaż  drzwi  antywłamaniowych  powinien  być  wykonany  przez  zespół 
przeszkolonych  pracowników  zorientowanych  w  problematyce  mechanicznych 
urządzeń  zabezpieczających  przed  włamaniem.  Drzwi  przed  zamontowaniem 
należy skontrolować odnośnie dokładności wykonania oraz ich strony i kierunku 
otwarcia, ponieważ kierunek otwarcia przewidziany przez producenta ma istotne 
znaczenie dla ich poprawnego funkcjonowania . Należy sprawdzić czy wymiary 
drzwi odpowiadają tym określonym w zamówieniu oraz czy zostały zachowane 
kąty  proste  ościeżnicy  i  skrzydła.  Sprawdzeniu  również  powinno  podlegać 
działanie  drzwi  polegające  na  ocenie  czy  położenie  skrzydła  względem 
ościeżnicy  zapewnia  płynną  jego  prace  bez  nadmiernych  jego  oporów. 
Usytuowanie  skrzydła  względem  ościeżnicy  powinno  być  takie,  aby  był 
zachowany luz pomiędzy skrzydłem a progiem wynoszący 5mm (+/- 1mm). W 
przypadku braku zachowania odpowiedniego luzu należy wyjąć czopy zawiasów i 
poprzez zastosowanie podkładek o odpowiedniej grubości  należy doprowadzić 
do  właściwego  położenia  skrzydła.  Równocześnie  należy  sprawdzić  czy 
wszystkie  czopy  zawiasów  są  właściwie  zabezpieczone  przed  samoistnym 
wysunięciem.

2. Otwór, w którym mają być zamontowane drzwi należy odpowiednio przygotować 
poprzez  zapewnienie  właściwych  wymiarów  wysokości  i  szerokości, 
odpowiednich  do  rozmiaru  drzwi,  oraz  zachowanie  pionu  płaszczyzn 
wyznaczających ościeże. Pomiary w trzech miejscach pozwalają określić średni 
wymiar  otworu  ościeża.   Należy  również  dokonać  pomiaru  przekątnych,  ich 
równość potwierdza prostokątność otworu. Luz pomiędzy ościeżnicą drzwiową a 
płaszczyzną ościeża powinien wynosić 10-15 mm na stronę. Struktura ściany, w 
której  są  osadzone  drzwi  powinna  być  jednorodna  i  może  być  wykonana  z 
następujących  materiałów:  beton,  cegła  pełna,  beton  spieniany,  pustak 
ceramiczny.

3. Jeżeli  skrzydło  funkcjonuje  poprawnie  należy  je  ustawić  w  pozycji  rozwartej  i 
przystąpić do wiercenia otworów przez stojak zawiasowy po 3 otwory o średnicy 
14mm  i  głębokości  110mm.  Otwory  przed  umieszczeniem  w  nich  złącz 
rozporowych należy starannie oczyścić z odpadów wiercenia i pyłów. Następnie 
umieścić  korpusy  złącz  w  otworach,  pod  nakrętki  śrub  rozpierających  włożyć 
podkładkę  i  dokręcić  nakrętki  wszystkich  złącz  przy  pomocy  odpowiedniego 
klucza nasadowego. Nakrętki należy dokręcać z użyciem odpowiedniej siły, tak 
aby  nie  zniekształcić  ościeżnicy  oraz  otworów  montażowych.  W  otworach 
montażowych ościeżnicy należy umieścić zaślepki. Podczas wypełniania szczelin 
pianką należy zwrócić  uwagę,  aby nie  występowały  puste  przestrzenie.  Puste 
miejsca  po  usunięciu  klinów  ustalających  należy  również  wypełnić  pianką 



poliuretanową. Po wypełnieniu całej  przestrzeni między ościeżem a ościeżnicą 
należy  zamknąć  skrzydło  drzwiowe  i  pozostawić  na  czas  pełnego  związania 
pianki poliuretanowej, a następnie usunąć jej nadmiar i obrobić masą tynkarską 
lub szpachlową. 

4. Montaż  wkładki  bębenkowej.  Wkładka  wyposażona  jest  w  zestaw  kluczy 
bębenkowych  i  kluczy  montażowych.  Montażyści  w  procesie  osadzania  drzwi 
powinni mieć udostępnione jedynie klucze montażowe. Po zamontowaniu drzwi 
należy włożyć do wkładki klucz użytkowy, w tym momencie wkładka przekoduje 
się  na  klucze  użytkowe  a  montażowe  przestaną  działać.  Działanie  to  jest 
nieodwracalne i zabezpiecza przed dorobieniem kluczy użytkowych przez osoby 
niepowołane.  Wkładkę  bębenkową  należy  wprowadzić  w  odpowiedni  otwór 
zamka i ustalić jej położenie przez wkręcenie śruby przechodzącej przez czoło 
zamka  głównego.  Po  sprawdzeniu  działania  mechanizmu  ryglującego  należy 
założyć osłonę zabezpieczającą wkładkę przed rozwierceniem oraz zamontować 
klamki w taki sposób aby dostęp do śrub był od strony wewnętrznej chronionego 
pomieszczenia.

5. W  celu  sprawdzenia  poprawności  przeprowadzenia  montażu  drzwi  należy 
wykonać następujące czynności:

- sprawdzić przyleganie uszczelek na całym obwodzie skrzydła
- sprawdzić  pracę  mechanizmu  zapadki  zamka  głównego  poprzez 

kilkukrotną próbę jej zaczepienia o zaczep podczas zamykania skrzydła 
drzwiowego

- sprawdzić  pracę  mechanizmu  zasuwki  przez  próbę  wprowadzenia 
zasuwek  w  odpowiednie  otwory  zaczepowe  dla  zasuwki  zamka 
głównego,  zasuwek  zamków  dodatkowych  i  zasuwek  trzpieniowych 
wchodzących w otwory zaczepowe w nadprożu i progu

- sprawdzić czy ruch skrzydła podczas otwierania i zamykania odbywa się 
płynnie bez żadnych oporów i zahamowań

- sprawdzić  płynność  działania  klamek  oraz  ich  swobodny  powrót  do 
pozycji wyjściowej

PRODUCENT UDZIELA 12 MIESIĘCZNEJ GWARANCJI OD DATY ZAKUPU.
W przypadku zgłoszenia reklamacji importer zobowiązuje się do:

1. Załatwienia reklamacji w ciągu 21 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia 
reklamacji  wraz  z  przedstawieniem  niniejszej  karty  gwarancyjnej  i  dokumentu 
zakupu w sieci sprzedaży.

2. Importer w tym terminie zobowiązuje się do usunięcia wad (jeżeli są zasadne)
3. Importer  wymieni  na  towar  wolny  od  wad  w  przypadku braku  możliwości  ich 

usunięcia lub jeśli po dokonaniu co najmniej 3 napraw tego samego elementu nie 
stwierdzono pozytywnych efektów. 

WARUNKI GWARANCJI:

1. Dowód zakupu drzwi w sieci sprzedaży i prawidłowo wypełniona karta 
gwarancyjna.
2. Montaż wykonany przez osoby znające zasady sztuki budowlanej.
3. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić jakość i kompletność zakupionego 
towaru oraz czy wielkość, kierunek otwierania się drzwi był zgodny z zamówieniem 
klienta.
4. Wady jawne - powinny być reklamowane w ciągu 14 dni od daty zakupu, ale nie 
później niż przed zamontowaniem drzwi.
5. Dokonanie zakupu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków gwarancji.
6. Sposób i miejsce załatwienia reklamacji jest ustalony przez dystrybutora z 
klientem.
7. W przypadku wymiany wadliwych elementów na nowe odbiorca zobowiązany jest 
do wydania reklamowanych elementów z chwilą otrzymania towaru wolnego od wad.
8. Sprzedawca ponosi koszty dostarczenia wyrobów w ramach reklamacji do 
odbiorcy.
9. W przypadku nieuzasadnionej 
reklamacji sprzedawca zastrzega 
sobie prawo do obciążenia klienta 
kosztami związanymi z całą 
procedurą reklamacyjną.

GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ 
W PRZYPADKU:

a) Niewłaściwego montażu patrz 
zalecenia montażu drzwi
b) Niewłaściwego przechowywania 
lub transportu
c) Stosowania przeróbek
d) Uszkodzeń powstałych poza 
punktem sprzedaży i dystrybucji

Ościeżnic

Kołek mocujący


