
Rasomuro 41
otočné dvere so skrytou zárubňou

Technické inštrukcie 



RASOMURO 41
je model dverí, ktorý predstavuje možnosť  inštalácie dverí v línii so stenou. 

RASOMURO 41 
využíva univerzálnu skrytú zárubňu pre murovanú aj SDK priečku, ľavé aj pravé 
dvere, ako aj obe verzie smeru otvárania krídla – PUSH a PULL (tlačiť a ťahať).

RASOMURO 41
zaručuje bezproblémovú montáž a dlhodobú životnosť.

RASOMURO 41
je model typický pre svoj viditeľný 8 mm hliníkový pásik po obvode krídla. 

RASOMURO 41
je dodávaný v prevedení - základný náter, pripravený na ďalšiu úpravu: maľo-
vanie, tapetovanie, obkladanie ...

RASOMURO 41
súčasťou balenia sú: hliníková zárubňa viditeľným lemovaním okolo krídla, 
dverné krídlo hr. 41 mm, viditeľné dizajnové pánty, zámok s protikusom, tesne-
nie, drevená rozpera zárubne
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Pokyny k montáži do murovanej steny

Dvere Rasomuro je možné inštalovať s otváraním von alebo do vnútra.

Otváranie von
Otváranie von

Otváranie dnu Otváranie dnu

Ohnite montážne kotvy.

Vložte dvere do otvoru tak, aby finálna sadrová vrstva bola dokonale zarovnaná
s hliníkovým profilom. Medzera medzi dverným krídlom a rámom musí byť 
konštantná po celom obvode.

Skontrolujte rovinu rámu pomocou olovnice.

SADROVÁ STIERKA

SADROVÁ STIERKA

OMIETKA

KOTVA

PROFIL RÁMU
Demontujte drevenú rozperu z rámu

Vložte horný záves do priestoru a priskrutkujte ho na miesto. Vložte spodný záves do 
otovru umiestneného na lište a posuňte pár centimetrov. Pripevnite záves utiahnutím 
skrutky.

Odskrutkujte horný kolík (A), nakloňte (B) a potom zdvihnite panel (C) tak, aby mohol
byť vytiahnutý. Po tom, ako sú dvere zafixované, je možné odstrániť panel pre 
dokončovanie.
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Pokyny k montáži do murovanej steny

POZOR!!
Aby sa zabránilo deformácii dverných krídiel, použite rovnaké povrchové 
úpravy na oboch stranách.
Okrem toho, povrchy na oboch stranách by mali byť nanesené 
v rovnakom čase. (nie viac ako 4/5 hodinový odstup)

POZOR!!
Kľučku neskrutkujte priamo, ale predvŕtajte si najprv diery.

Ak je dverné krídlo dodané následne, rám je opatrený výplňou pre 
ľahšiu inštaláciu.
Toto nezahŕňa žiadne zmeny v inštalačnom procese.

RASOMURO OTVÁRANIE VON - PULL

kotva

pánty

dverné krídlo

profil rámu

hrúbka steny celková šírka
rámu

celková výška
rámu

hrúbka rámu

všetky
všetky
všetky

hrúbka steny celková šírka
rámu

celková výška
rámu

hrúbka rámu

všetky
všetky
všetky

RASOMURO OTVÁRANIE DNU -  PUSH

kotva

pánty

dverné krídlo

profil rámu

svetlá šírka 
otvoru

svetlá výška 
otvoru

svetlá šírka 
otvoru

svetlá výška 
otvoru
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Dvere Rasomuro je možné inštalovať do SDK steny s otváraním von 
alebo dovnútra.

Otváranie von

Otváranie dnu

Otváranie von

Otváranie dnu

Pokyny k montáži do SDK steny

Skontrolujte rovinu rámu pomocou olovnice.

Vložte horný záves do priestoru a priskrutkujte ho na miesto. Vložte spodný záves do 
otovru umiestneného na lište a posuňte pár centimetrov. Pripevnite záves utiahnutím 
skrutky.

Odskrutkujte horný kolík (A), nakloňte (B) a potom zdvihnite panel (C) tak, aby mohol
byť vytiahnutý. Po tom, ako sú dvere zafixované, je možné odstrániť panel pre 
dokončovanie.

Demontujte drevenú rozperu z rámu.

PROFIL RÁMU

KONZOLA
NOSNÁ KONŠTRUKCIA

SADROKARTÓN

Vložte dvere do otvoru tak, aby finálna sadrová vrstva bola dokonale zarovnaná
s hliníkovým profilom. Medzera medzi dverným krídlom a rámom musí byť 
konštantná po celom obvode.

Pred umiestnením rámu, zaskrutkujte konzoly. 
Venujte pozornosť správnemu smeru otvárania.
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Pokyny k montáži do SDK steny

POZOR!!
Aby sa zabránilo deformácii dverných krídiel, použite rovnaké povrchové 
úpravy na oboch stranách.
Okrem toho, povrchy na oboch stranách by mali byť nanesené 
v rovnakom čase. (nie viac ako 4/5 hodinový odstup)

POZOR!!
Kľučku neskrutkujte priamo, ale predvŕtajte si najprv diery.

Ak je dverné krídlo dodané následne, rám je opatrený výplňou pre 
ľahšiu inštaláciu.
Toto nezahŕňa žiadne zmeny v inštalačnom procese.

RASOMURO OTVÁRANIE VON - PULL

konzola

pánty

dverné krídlo

profil rámu

svetlá šírka 
otvoru

svetlá výška 
otvoru

šírka 
otvoru

výška 
otvoru

hrúbka
 steny

celková šírka
rámu

celková výška
rámu

hrúbka 
rámu

všetky
všetky
všetky

šírka otvoru výška 
otvoru hrúbka steny celková šírka

rámu
celková výška

rámu
hrúbka 
rámu

všetky
všetky
všetky

RASOMURO OTVÁRANIE DNU -  PUSH

konzola

pánty

dverné krídlo

profil rámu

šírka 
otvoru

výška 
otvoru
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WOODDOOR s.r.o.

Bajkalská 29 F
821 05 Bratislava

Tel.č. / Fax : +421 2 58 100 147
Mobil: +421 905 838 550

www.wooddoor.sk
wooddoor@wooddoor.sk
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