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Montáž 
vchodových dveří

Na co bys neměl zapomenout:Montáž vchodových dveří

Materiál:
	 dveřní	klika
	 rámové	hmoždinky	(S10	RL	135)
	 dřevěné/plastové	domovní	dveře
	 lazura	odolná	proti	oděru
	 montážní	pěna

Nářadí:
	 vrtačka
	 vrták	na	dřevo/kov	10,5	mm
	 dveřní	příčka
 elektrický šroubovák
	 záhlubník
	 štětec
	 vrták	na	kámen	(10	mm)
	 tužka
 vodováha
	 skládací	metr

Úroveň	obtížnosti	montáže	
interiérových	dveří

nízká vysoká

Hodiny	a hodiny,	které	jsi	strávil	vybíráním	vchodových	dveří,	které	budou	dokonale	ladit	
s  tvým	domem,	 teď	konečně	zúročíš.	Není	 to	nic	 těžkého.	Spolu	 s našimi	odborníky	na	
prodejnách	HORNBACH	jsme	pro	tebe	vytvořili	podrobný	návod.	

Představujeme	si,	jak	šťastný	budeš,	až	vlastnoručně	zabudované	vchodové	dveře	poprvé	
odemkneš.	S námi	to	zvládneš!



HORNBACH nezodpovídá za nesprávné zpracování nebo nesprávnou montáž/instalaci.

13. krok
Zašroubuj	 šrouby	 na	 straně	 zámku	 stejně	
jako	na	straně	se	závěsy.	Potom	vyzkoušej,	
jestli	jdou	dveře	snadno	otevírat	a jestli	lze	
zamykat	zámek.

14. krok
Pokud	vše	funguje	a sedí	tak,	jak	má,	přidej	
do	 rámu	 rozpěrky.	 Vyndej	 všechny	 klínky	
a podložky	a vyplň	spáry	mezi	rámem	a zdí	
izolační	hmotou	nebo	montážní	pěnou.	Rám	
měj	stále	dokonale	vyztužený.	Pokud	 ještě	
nemáš	finálně	upravenou	podlahu,	podlož-
ku	pod	prahem	nech	tak,	jak	je.
Tip: V  chladnějších	měsících	 raději	 použij	
zimní	montážní	pěnu.

15. krok
Dodatečná	úprava	funkčnosti	dveří	se	pro-
vádí	 pomocí	 závěsů.	Podle	provedení	mají	
závěsy	 různé	 nastavovací	 šrouby	 a  umož-
ňují	 nastavení	 jak	 ve	 vodorovném,	 tak	 ve	
svislém	 směru.	 Výškové	 nastavení	 se	 pro-
vádí	na	dolním	závěsu	a horní	závěsy	se	jen	
přizpůsobují.

10. krok
Nyní	 provrtej	 otvory	 pro	 hmoždinky	 skrz	
rám,	 pomocí	 10mm	 vrtáku	 na	 kámen.	
Provrtání	skrz	je	opravdu	nutné.

11. krok
Ukotvení	 pantů	 se	 nejprve	 provádí	 na	
straně	 se	 závěsy,	 a  to	 pomocí	 hmoždinek	
do	 rámu	 z  plastu	 nebo	 kovu	 o  rozměrech	
10 x 135	mm	(např.	Typ	S 10	RL	135).

12. krok
Teď	 můžeš	 znovu	 zavěsit	 dveřní	 křídlo	
a stranu	se	zámkem	s ním	vyrovnej.	Proveď	
případné	úpravy	pomocí	klínků.

4. krok
Odstraň	 z  dveřního	 křídla	 bezpečnostní	
přepravní	pojistky.	Pak	můžeš	rám	postavit	
do	stavebního	otvoru.

5. krok
Pomocí	 klínků	 podlož	 svislé	 části	 rámu	
a  také	práh.	Práh	musí	 být	 podložen	celý.	
Vyrovnej	 rám	 pomocí	 vodováhy	 do	 všech	
stran.

6. krok
Dej	si	záležet,	aby	vzdálenost	mezi	zavěše-
ným	dveřním	křídlem	a podlahou	byla	cca	
10	 mm.	 Příliš	 malá	 vzdálenost	 by	 mohla	
způsobit	 poškození	 podlahy	 zachycenými	
kamínky.

7. krok
Nyní	 si	 označ	 body	 pro	 uchycení	 rámu	 do	
zdi	 a  vyvrtání	 otvorů	 pro	 hmoždinky.	Měly	
by	 být	 maximálně	 15	 cm	 od	 horního	 rohu	
a  cca	 50	 cm	 od	 sebe.	 Vyhni	 se	 vrtání	 do	
spár	ve	zdi.
Tip: Otvory	se	vrtají	do	falce,	aby	při	zavře-
ní	 dveří	 nebyly	 vidět.	 Vrtají	 se	 ze	 směru	
otevírání	nalevo	 i napravo,	a to	minimálně	
tři	na	každé	straně.

8. krok
Nyní	 na	 rámové	 dveřní	 zárubni	 vyvrtej	
upevňovací	 díry.	 U  plastových	 domovních	
dveří	k tomu	použij	vrták	na	kov	10,5	mm.	
Místo	hmoždinek	lze	také	použít	turbošrou-
by	 nebo	 montážní	 plechy,	 které	 většinou	
bývají	 součástí	 plastových	 dveří.	 U  dřevě-
ných	dveří	použij	vrták	do	dřeva.

9. krok
Aby	 byla	 hlava	 šroubu	 dobře	 usazená,	
doporučujeme	 rozšířit	 otvory	 záhlubníkem	
až	na	průměr	hlavy	šroubu.

1. krok
V případě,	že	vchodové	dveře	měníš,	lze	je	
zabudovat	do	vybrání	ve	zdi	(horní	obrázek)	
nebo	do	ostění	s otvíráním	směrem	dovnitř.

2. krok
Dveře	 bys	 měl	 před	 zabudováním	 ještě	
jednou	 zkontrolovat.	 Aby	 se	 do	 samotné	
montáže	 nemohly	 zkřížit,	 postav	 je	 lehce	
zešikma	ke	stěně.

3. krok
V  případě,	 že	 jsi	 koupil	 dřevěné	 vchodové	
dveře	bez	povrchové	úpravy	jen	se	základ-
ním	 nátěrem,	 je	 nutné	 udělat	 ještě	 jeden	
krycí	 nátěr	 lazurovou	 vrstvou.	 Domovní	
dveře	 ocelové	 a  plastové	 jsou	 zpravidla	
k zástavbě	připraveny.

10 mm

Jak namontovat vchodové dveře


