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Montaż drzwi powinien być wykonany przez wykwalifikowane oso- Installation of doors should be made by qualified personnel.
by.
The manufacturer is not liable for any consequences resulting from
Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nie- improper installation of the product.
prawidłowego montażu produktu.
Note: Before starting the installation, make sure the door opening

Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy otwór drzwiowy posiada has the correct dimensions.
prawidłowe wymiary.
Make sure that the workplace were cleared up any unnecessary
Upewnij się, że z miejsca pracy zostały uprzątnięte wszelkie przed- items. Folding elements should not be placed directly on the floor
mioty zbędne. Składanych elementów nie należy kłaść bezpośrednio surface. The air temperature during the installation work and after
na powierzchnię posadzki. Temperatura powietrza w trakcie prac its completion should be between + 5 ° C to + 25 ° C.
montażowych i po ich zakończeniu powinna wynosić od +5°C do +
25°C.”

Montage von Türen und Türfutter sollte von qualifiziertem Personal
(einen Fachbetrieb) durchgeführt werden.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf die fehlerhafte oder unsachgemäße Montage zurückzuführen sind.
Die Montage soll nur auf dem fertigen Profil-Rahmensystem durchgeführt werden. Vor der Montage ist die Türöffnungsmassen nochmals zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass alle unnötigen Gegenstände vom Arbeitsstelle entfernt worden sind.
Klappelemente sollten nicht direkt auf der Bodenfläche platziert
werden. Die Lufttemperatur während der Montage und nach der Fertigstellung sollte zwischen +5°C do + 25°C liegen.

pozioma
opaska stała
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Zdejmij uszczelkę i przygotuj
kotwy. Przewierć, a następnie
wkręć kotwy w sposób przedstawiony na rysunku. Zamontuj
kotwę na stojaku zawiasowym
2cm poniżej górnego zawiasu.
Natępnie zamontuj kotwę na tym
samym stojaku 2 cm powyżej
dolnego zawiasu. Po zamontowaniu kotw, zamontuj spowrotem uczelkę, tak aby zamaskować śruby.

Remove the gasket and prepare
the anchor bolts. Drill, and screw
anchors bolts as shown in the
picture. Install the anchor bolts
on the hinge stand, below the height of the upper hinge. Then mount the anchor on the same stand
2 cm above the lower hinge. After
installing the anchors, mount
back the gasket, so to mask the
screws.

Entfernen Sie die Dichtung aus
der Türfutter und bereiten Sie
die Ankerschrauben vor. Erst
die Löcher für die Ankerschrauben einbohren, dann die Ankerschrauben einbringen, gemäß
der Abbildung. Die Ankerschrauben einmal unterhalb der oberen
Bandes montieren, dann 2cm
unterhalb den unteren Band
befestigen. Die Dichtung erneut
in Türfutternut einsetzen.

Na odpowiednio przygotowanej powierzchni połóż opaski
pionowe oraz poziomą. W otworach umieść załączone puszki
mimośrodowe.

Put the moveable bands (left and
right) and the horizontal band
on a properly prepared surface.
Insert the attached eccentricities
in the openings.

Die Futterteile legen Sie auf einer
ebenen Arbeitsfläche. In die Gehäuse Öffnung, bringen Sie die
Exzentergehäuse an, die Gehrungen flächenbündig ausrichten.

Wsuń
zmontowaną
opaskę
ruchomą w rowki wypełnione
klejem. Upewnij się że opaska
maskująca została wsunięta
równo we wszystkich miejscach.
Jeśli sytuacja tego wymaga użyj
gumowego młotka do prawidłowego umieszczenia opaski maskującej.

Slide the assembled masking
band into the grooves filled with
glue. Make sure that the masking
band has been inserted equally
in all places. If appropriate, use
a rubber mallet to properly position the band.

Bringen Sie die Bekleidung gleichmäßig auf der Türfutter an,
prüfen Sie dabei, ob an allen
Stellen, die Bekleidung gut an
der Türfutter anliegt. Wenn nötig
mit Gummihammer leicht nachschlagen.
Bei Zargenbreite 75-99 kann vorkommen, dass man die Futterbekleidungsfeder leicht kürzen
muss.

Wkręć w skrzydło zawiasy za po- Screw the wing hinges with the Die Bänder mittels schrauben
anschrauben. Den Türblatt mit
mocą załączonych wkrętów W2. included W2 screws.
Z pomocą drugiej osoby umieść With the help of another per- Hilfe einer zweiten Person an der
son place the wing in the frame. Türfutter anbringen und mittels
skrzydło w ościeżnicy. Przykręć
Schrauben W2 mit der Türfutter
zawiasy za pomocą załączonych Screw the hinges with the inc- fixieren.
luded W2 screws.
wkrętów W2.

pozioma
opaska ruchoma

prawy stojak z
opaską stałą

right stand
with fixed band

Rechterstand
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Ziehen Sie die Exzentergehäuse
mit dem Kreuzschlitzschraubendreher in der Uhrzeigersinn an.
Die Verbindungsstelle richten Sie
Gehrungsbündig aus. Prüfen Sie
waagerecht-, senkrechte HaltuCheck the position and veneering ng der Bekleidung, gehen Sie daband vertical and horizontal as bei gemäß der Montageanleitung
well as in point. 3 user.
Pkt. 3 vor.
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Przygotuj silikon lub piankę Prepare a silicone or mounting
montażową. Zapoznaj się z in- foam. Refer to the instruction.
strukcją.
Apply a bead of silicone at several locations grooved in the
Nałóż niewielką ilość silikonu w
frame already embedded in the
kilku miejscach wyfrezowanego wall. The silicone should be aprowka pod pióro opaski ruchomej plied in an amount according to
w zamontowanej ościeżnicy. Sili- the manufacturer’s instructions.
kon należy aplikować w ilości
zgodnej z instrukcją producenta.
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right
movable
band
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Bereiten Sie Silikon oder Schaum,
vor der Applikation die Herstellerangaben prüfen.

Sprawdź szczeliny pomiędzy
skrzydłem a ościeżnicą i w razie
potrzeby wyreguluj zawiasy.
W części ościeżnicowej zawiasu
znajdują się wkręty dociskowe
służące do regulacji wysokości.

Check the gap between the leaf
and the frame. Adjust the hinges.
Screw by the frame is used for
vertical adjustment.

Spalt überprüfen, falls erforderlich die Bänder nochmals
regulieren. Die Schraube an der
Türfutter dient zu vertikalen Regulierung.

W części drzwiowej zawiasu
znajdują się śruby mimośrodowe
służące do regulacji docisku
uszczelki oraz na szerokości
(szczelina pionowa między
skrzydłem a ościeżnicą).
Gratulacje! Dokonałeś samodzielnego montażu drzwi.
Życzymy udanego użytkowania
Twoich nowych drzwi Asilo.

The lower screw on the side of
the wing has two functions. Twisted half a turn regulates seal
pressure. Mangling 1-4,5 rotation
regulates the depth of the rear
hinge. The upper bolt serves as
counter. It should be unscrewed
for the time of adjustment and
tighten after finishing the operation.

Die untere Schraube hat zwei
Funktionen,
Halbeumdrehung
reguliert den Andruck. Halbeumdrehung um 1-4,5 reguliert
die Seitenverstellung, die obere
Klemmschraube vor der Regulierung leicht lösen, nach der
Justierung wieder festanziehen..

Den Silikon in der Türfutternut
laut Herstellerangaben anbringen.

lewa opaska
ruchoma

left
movable
band

Linkerstand
regulierbar

lewy stojak
z opaską
stałą

left stand
with fi xed
band

Linkerstand

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!!

Sie haben die Türe erfolgreich
Congratulations! You have sel- montieret.
f-assembled the door. We hope
you enjoy using your new door Wir wünschen viel Freude an mit
unseren ASILO-Türe.
Asilo.

ZAWIAS | HINGE | SCHARNIER
x2

www.asilo.pl

www.asilo.pl

90

EN

With the eccentricities help,
make up movable band with the
vertical movable ones. Make
sure that from the side of veneer
bands come together equally.

Sturz
Bekleidung
waagerecht
regulierbar

DE

70

16

PL

lintel
horizontal
movable
band

Monieren Sie die Ankerschrauben
symmetrisch in der Verriegelungs-bereitschafts zu den zuvor
montierten Ankerschrauben auf
der Scharnierseite.

15

Całość skręć przy pomocy
załączonych mimośrodów.
Następnie sprawdź położenie
i licowanie opasek pionowych i
poziomej podobnie jak w pkt. 3
instrukcji.

nadproże

35

Install anchors bolts in the lock
stand in the same way. Mount
the anchor bolts symmetrically
to the previously mounted on the
side of the hinge.

Bekleidung
waagerecht

25

Kotwy na stojaku zamkowym
zamontuj
symetrycznie
do
uprzednio zamontowanych po
stronie zawiasowej.

EN

horizontal
stilll band

W1
x4

W2
x4

C1
x4

K1
x4

www.asilo.pl

PUSZKA MIMOŚRODU
ECCENTRICITY TIN
EXZENTER CAN
x4

TRZPIEŃ MIMOŚRODU
ECCENTRICITY PIN
EXZENTER STEM
x4
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Po rozpakowaniu wyjmij opaski
ruchome ze stojaków, zdemontuj uszczelki i na odpowiednio
przygotowanej powierzchni ułóż
stojak lewy i prawy oraz opaskę
stałą poziomą tak by puszki mimośrodowe tworzyły jedną linię
a górne krawędzi opasek licowały ze sobą.

After unpacking, remove the
moving band from the racks, remove seals and on the properly
prepared surface place the left
and right stand and constant
horizontal band so that the cans
eccentric form one line and the
upper edge of the tie tiled surface
are flush with each other.

Nehmen Sie die Zargenelemente
aus der Verpackung, ziehen Sie
die Zierbekleidungsteile aus den
Ständern raus und legen Sie
die Futterteile auf einer ebenen
Arbeitsfläche in U-Form. Die
Türfutterteile zusammenfügen
und die Gehrungen flächenbündig ausrichten. Wir empfehlen
immer kleine Styropor Plättchen
auf dem Boden zu legen, um
Oberflächenkratzer zu vermeiden.

Umieść trzpień mimośrodu w
puszkach na łączeniu prawego
stojaka z opaską stałą poziomą
tak aby zaczepy symetrycznie
wystawały w obydwu gniazdach.

Place the eccentric pin in tins on
connecting the right stand with a
fixed horizontal band so that the
hooks protrude symmetrically in
both slots.

Setzen Sie den Bolzen in der
Exzentergehäuse, so das der
Pilzkopf aus den Gehäusen herausragt.

Upewnij się, że nadproże jest
prawidłowo wsunięte, nie ma luzów ani nie wystaje powyżej linii
stojaków.

Make sure that the lintel is
properly inserted, there is no
backlash or does not protrude
above the racks line.

Prüfen Sie, ob der Sturz richtig Przykręć nadproże do stojaków
angebracht worden ist, ob er przy pomocy załączonych
keinen Spielraum aufweist, we- wkrętów C1.
der der Sturz über den Ständer
hinausragt.
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Przekręć puszki mimośrodowe
zgodnie z ruchem wskazówek
zegara. Dokręcaj delikatnie raz z
jednej raz z drugiej strony aż do
oporu.

Turn eccentric tins accordance
with the clockwise direction. Tighten gently once again with one
of the other hand until it stops.

Ziehen Sie die Exzentergehäuse Wsuń nadproże.
mit einem Kreuzschlitzschraubendreher in der Uhrzeigersinn
leicht an, je Seite, bis er stoppt.
Die Verbindungsstelle richten
Sie Gehrungsbündig aus. Die Außenfläche der Waagerechtenbekleidung sollte 3mm überstehen,
gegenüber der Ständerinnenfläche.

Make sure that after screwing
the upper edge of the stand flush
with the edge of the band and the
outer plane bands are parallel to
each other. The outer bands horizontal plane should be inserted
about 3 mm relative to the outer
surfaces of the vertical racks.

Upewnij się, że po skręceniu górna krawędź stojaka licuje się z
krawędzią opaski a zewnętrzne
płaszczyzny opasek pozostają
równolegle względem siebie.
Zewnętrzna płaszczyzna opaski
poziomej powinna być wsunięta
o 3mm względem zewnętrznych Follow the same connecting the
płaszczyzn w stojakach piono- second stand with the movable
wych.
horizontal band.
Postępuj podobnie łącząc drugi
stojak z opaską stałą poziomą.
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Insert the lintel.

Setzen Sie den Sturz in die Türfutternut.

Zamocuj rozpórki stolarskie.
Uwaga! Rozpórki muszą być
ustawione dokładnie na szerokość pomiędzy stojakami.
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Screw the lintel to the stands Fixieren Sie den Sturz mittels
Schrauben C1 an die Ständer.
using the supplied C1 screws.
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Install the spacers.
Warning! The spacer must be
set exactly to the width between
racks.
Pierwszą rozpórkę zamocuj w Install the first spacer within
odległości 10cm od nadproża, 10cm of lintel, the next half-henastępną w połowie wysokości, ight, and another 20cm from the
bottom.
a kolejną 20cm od dołu.
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Przejdź na drugą stronę.
Go to the other side.
Türfutter mittels TürfutterzwinZamocuj kliny stolarskie w Attach shore wedges in the gap gen
szczelinie pomiędzy ościeżnicą
between the frame and the wall. (Holzkeilen) fixieren
a murem.

11

DE

PL

Die Türfutterspreizen an drei
Stellen anbringen. Achtung!
Dabei genaues Zargenmaß beachten, auf Höhe der Türfutterspreizen prüfen. Die erste Türfutterspreize muss 10cm unter
Zargenkopfstück
angebracht
werden, die zweite in der Mitte
und die dritte 20cm vom Boden.

Tak przygotowaną ościeżnicę Place the assembled element
postaw pionowo nadprożem vertically, lintel upwards. Place
ku górze i umieść w otworze the door in the opening.
drzwiowym.
WARNING! In order to avoid unwanted dirt or scratches, previoUWAGA! W celu uniknięcia niepo- usly secure the floor area of the
żądanych zabrudzeń lub zaryso- door opening.
wań należy uprzednio zabezpieczyć posadzkę okolicach otworu
drzwiowego.
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Fill free space between frame
and wall with PUR foam.
Leave shore wedges until foam
is complitly dry (according to it’s
manual).
After foam is dry, cut out the
overflow of the foam.

Die Türfutterspreizen solange
stehen lassen bis der Schaum
komplett austrocknet.
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Wprowadź punktowo piankę Enter the PUR foam to the entire
montażową: na całą grubość thickness of the wall:
muru:
- In the upper corners
- w górne narożniki
- Between the stands and the
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Hohlraum zwischen Türfutter Wprowadź warstwę pianki na
und Mauerwerk mit Montage- całej długości ościeżnicy.
schaum ausfüllen:
Pozostaw rozpórki, aż do
- in oberen Ecken
momentu wyschnięcia pianki
- im Türfutterspreizenbereich
- pomiędzy stojaki i mur na wy- wall at the height of spacers
montażowej (zgodnie z instruksokości rozpórek
cją na opakowaniu pianki). Po
- At the bottom in the place whe- - unten am Bodenbereich
- u dołu w miejscu gdzie ościeżni- re the frame is in contact with Nach Herstellerangaben au- wyschnięciu pianki wytnij nożem
zbędną piankę montażową.
ca styka się z posadzką
the floor
strocknen lassen.
Leave unitl it’s complitly dry.
Całość pozostaw do wyschnięcia według wskazań producenta.

www.asilo.pl

www.asilo.pl

Die Herstellerangaben beachten.
Danach schneiden Sie das
herausgequollenen Schaum mit
einem Cuttermesser bündig ab.
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Das zusammengebaute Türfutter
vorsichtig in die Wandöffnung
einsetzen.
ACHTUNG! Um unerwünschten
Schmutzstellen oder Kratzer zu
vermeiden, im Wandöffnungsbereich den Boden mit einem Ablage schützen.

PL

Wypełnij pianką pozostąłe wolne
przestrzenie między ościeżnicą
a murem. Pozostaw rozpórki, aż
do momentu wyschnięcia pianki
montażowej (zgodnie z instrukcją na opakowaniu pianki). Po
wyschnięciu pianki wytnij nożem
zbędną piankę montażową.

www.asilo.pl

Enter a layer of foam over the en- Die gesamten Türfutterlänge ausschäumen.
tire length of the frame.
Leave struts, until dry foam assembly (according to the instructions on the packaging foam).
After drying the foam with a knife
cut unnecessary PUR foam.

Türfutterspreizen solange stehen lassen bis der Schaum komplett austrocknet. Die Herstellerangaben beachten. Danach
schneiden Sie das herausgequollenen Schaum mit einem Cuttermesser bündig ab.

