
Instrukce pro 
montáž setu 

dveří a zárubně 
UNICO



Pomůcky pro montáž setu UNICO

Instalační pěna                    Pilka Vodováha          Montážní svěrky min. 4x                Šroubováky

Metr                             Nůž                      Vrták Ø  3 a 4 mm       Montážní rozporka                    Silikon 



➢ Šířka: jmenovitý rozměr
+min. 100 mm, +max. 120 
mm

➢ Výška: jmenovitý rozměr + 
min 50 mm, +max. 60 mm. 

Doporučujeme měřit vždy
minimálně na třech místech
stavebního otvoru!

Přeměření stavebního 
otvoru, zda odpovídá 
požadavkům na 
instalaci dveřního setu 
UNICO.



➢ pomocí vodováhy
snadno zjistíme
rovinnost stavebního
otvoru

Pro zdárnou instalaci
dveřního setu UNICO 

je důležitá rovinnost
stěn montážního
otvoru.



Sestavení zárubně UNICO 
proveďte na rovnéploše
vytvořenou pomocí
montážních podpěr, nebo
sestavení provedeme na 
rovnépodlaze.

Přepravní kartonový obal
zárubně UNICO otevřeme, 
zkontrolujeme celistvost
obsahu balení a 
seznámíme se s osahem
přepravního obalu:
➢ díly zárubně UNICO
➢ pokyny k instalaci



➢ 2 x dlouhé ostění dle šíře zdi
(pantový a zámkový díl)

➢ 1 x krátké ostění dle šíře zdi
(nadpraží)

➢ 4 x záklop dlouhý + 2 x záklop
krátký

➢ Montážní krabičku s náplní –
závěs 3 x, vrut 4 x 60  4 x

➢ Těsnění a montážní návod
zárubně UNICO. 

➢ NOVINKA 2021 –těsnění
dodáváno již vtlačeno do
vyfrézované drážky bez nutnosti
dodatečné montáže !

Obsah balení
zárubně
UNICO



Montážní
návod obsahuje 
falcová i bezfalcové
provedení



Montáž začneme
spojením dlouhých a 
krátkého dílu ostění. 
Dbáme na správnou
orientaci dílů a jejich
přesné navázání při
spojení. Na styčné
plochy naneseme lepidlo
a provedeme spojení.

➢ NOVINKA 2021 –
otvory pro vrtané 
spojení již připraveny 
z výroby. 

➢ Není nutno vrtat !!

Sestavení zárubně
setu

UNICO



Sestavení
zárubně setu

UNICO

Po spojení krátkého a 
dlouhých dílů provedeme 
přeměření roviny a 
rozměrů zárubně.

➢ Doporučena tzv. „suchá 
montáž“ –prověření 
funkčnosti a 
bezproblémového 
zasunutí záklopů do 
drážek.



Sestavení
zárubně setu

UNICO

Rám zárubně UNICO 
vložíme do připraveného 
stavebního otvoru.

➢ Vnější hranu drážky pro 
záklopy pomocí měrky 
srovnáme se zdí. Rám 
zárubně UNICO bude 
cca 1,5 cm vyčnívat ze 
stavebního otvoru



Sestavení
zárubně setu

UNICO

Rám zárubně pomocí 
klínků a rozpěr uchytíme 
ve stavebním otvoru

➢ Průběžně pomocí 
vodováhy sledujeme 
udržení rovinnosti



Sestavení
zárubně setu

UNICO

Zapěnění provedeme
pomocí nízkoexpanzní
montážní pěry

➢ Montážní pěnu
naneste hlavně v 
místech rohů, závěsů
a protiplechu zárubně
UNICO

➢ Minimálně na třech 
mistech rozepřete 
zárubeň pomocí 
rozpěrek



Sestavení
zárubně setu

UNICO

Po zatuhnutí pěny 
oříznememe přebytečné 
části a rám zárubně UNICO 
osadíme závěsy.

➢ bezfalcové 3D závěsy 
Häfele 2 ks

➢ falcové  panty Häfele
3 ks



Sestavení
zárubně setu

UNICO

Po zatuhnutí pěny
ořízneneme přebytečné části
a rám zárubně UNICO 
osadíme závěsy.

➢ falcové panty Häfele 3 ks

PANTY a ZÁVĚSY VŽDY 
INSTALOVAT PŘED 
NASUNUTÍM ZÁKLOPOVÁCH 
DÍLŮ PANTOVÉ STRANY !!



Sestavení
zárubně setu

UNICO

Záklopové díly upravíme
do požadované podoby.

➢ Vyměříme a odřízneme 
část záklopu pro 
dokonalé vsunutí
záklopu dlouhých dílů
Odřezek má být cca 68 
mm od kraje
záklpového dílu



Sestavení
zárubně setu

UNICO

Pro dokonalý vzhled
zárubně UNICO opatříme
horní hrany dlouhých
záklopů dekorační
hranovací páskou ve
stejném dekoru jako je 
dekor zárubně.

➢ Hranovací páska je 

opatřena lepidlem, 
které se aktivuje
pomocí tepla.

➢ Dekorační hranovací
páska je součástí
montážního balíčku a 
přepravního obalu !



Sestavení
zárubně setu

UNICO

➢ Zasunutím záklopových
dlouhých a krátkých dílů
na obou stranách zárubně
UNICO, dokončíme
sestavení zárubně a 
přejdeme k nasazení
dveřního křídla setu UNICO 
a osazení kování

➢ Do drážek pro záklopové
díly nabodujeme silikon
pro zpevnění dílů záklopu a 
zabránění vypadnutí
záklopu a způsobení
zranění nebo škody.



Nasazení 
dveřního křídla
setu UNICO

Dveřní křídlo nasadíme 
na závěsy ukotvené v 
rámu ostění zárubně 
UNICO a pomocí 
utahováku a dodaných 
vrutů pevně spojíme.



Nasazení 
dveřního křídla
setu UNICO

➢ Pomocí imbusu
vyladíme dveřní křídlo 
vůči zárubni tak, 
abychom dosáhli 
dokonalého vzhledu. 

➢ Závěs lze seřizovat ve 3 
osách.

➢ Závěsy pro nerušivý 
vzhled osadíme 
dekoračními krytkami



Dokončovací 
instalace
dveřního setu
UNICO

K osazení kování pomocí 
vrtací šablony připravíme 
montážní otvory pro 
spojovací šrouby



Dokončovací 
instalace
dveřního setu
UNICO

Pro kování je připraven 
vždy MAGNETICKÝ ZÁMEK 
ve variantách BB, PZ, WC

➢ Designová moderní 
úprava dveřních setů 
UNICO je bez otvoru pro 
klíč. 




