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4.Монтирайте металната каса
към зидарския отвор с винтове

и дюбели в зависимост от
вида на стената.

1.Внимателно отделете крилото от касата

1.Внимателно отделете
 крилото от касата.

6.Монтирайте пантите
 по указанията от фиг.16 и 17.

 Окачете крилото.

7.Срежете уширенията 
на необходимия размер. 

Пробийте отвори на тях като
 използвате за шаблон тези 

на касата.

7.Срежете уширенията,според
размерите на зидарския отвор. 
Пробийте отвори на тях като
 използвате за шаблон тези 

на касата.

11.Поставете гуменото 
уплътнение в пригодените за

 това канали на металната каса.

Первазите откъм панти са опционални- т.е. предлагат се като допълнителен елемент към вратата и не са
 част от стандартния комплект на врата Premium.

 

9.Первазите откъм каса могат 
да бъдат монтирани, както на 
90 градуса, така и на 45. За

целта е необходимо да
 измерите и прережете 

вертикалните первази по
 един от двата начина.

Хоризонталният се прерязва 
само, когато первазите са на 45 

градуса.

9.Первазите откъм каса могат 
да бъдат монтирани, както на 
90 градуса, така и на 45. За

целта е необходимо да
 измерите и прережете 

вертикалните первази по
 един от двата начина.

Хоризонталният се прерязва 
само, когато первазите са на 45 

градуса.

10.Поставете разкроените 
первази в нутовете на

декоративните уширения.



4.Монтирайте металната каса
към зидарския отвор с винтове

и дюбели в зависимост от
вида на стената.

17.Към монтираните на крилото панти,
 добавете регулиращия винт. Окачете крилото 
на касата и регулирайте във височина до
 необходимото ниво с помощтта на инбус. 
Поставете декоративната тапа. 18.Патроните са с 4 ключа и допълнителен, работен ключ, 

който се използва от различни лица по време на ремонта. 
Деактивира се, когато за първи път се използва един от 

основните ключове.

15.Монтирайте обкова по указания ред. 
Схемата се отнася за врати, които се отварят навътре. 

 За врати, които се отварят навън, обковът се
 монтира в същия ред, но от обратната страна на крилото. 

Отварянето навътре или навън трябва да е упоментато 
още при поръчката, тъй като има значение за размерите на патроните.
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