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 DVERE „FILO MURO“ DO MURIVA A SDK                                                      
HRÚBKA HOTOVEJ STENY 100 – 105 MM.  

ČO NÁJDETE V KRABICI….    

V hlavnej 
krabici  

Používať len v 
prípade 
muriva  

Krabica príslušenstva 1x  

V krabici príslušentva  
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SPÔSOB OTVÁRANIA 

  

  
 

     

 

  Model „Tlačiť“ ľavé Model „Tlačiť“ pravé 

Model „Ťahať“ ľavé Model „Ťahať“ pravé 



6 

MONTÁŽ PRE MUROVANÉ PRIEČKY 

  

  
 

     

 

  

Vodorovný  rez 

Model 
„tlačiť“ 

Zvislý rez 

Model       
„S“ 
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MUROVANÁ PRIEČKA 

Rozmery dvere "Raso Muro"  
ŠTANDARD 

Rozmery dvere "Raso Muro" 
ATYP 

Čistý priechod Rozmer zárubne Hotová 
stena 

Čistý 
priechod Rozmer zárubne 

Hotová stena 
Šírka     

L 
Výška 

H 
Šírla      

Li 
Výška 

Hi Šírka L 
Výška 

H 
Šírla     

Li 
Výška   

Hi 
600 

2000 
2100 

690 

2045 
2145 

100 
sadrokarton  

105 
murovaná 

priečka 

600 

1800 
2700 

690 

1845 
2745 

100     
sadrokarton      

105           
murovaná   

priečka 

700 790 700 790 
750 840 750 840 
800 890 800 890 
900 990 900 990 

1000 1090 1000 1090 
1100 1190 1100 1190 
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MONTÁŽ PRE MUROVANÉ PRIEČKY 

Model 
„ťahať“ 

Model       
„T“ 

Zvislý rez 
Vodorovný  rez 
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MUROVANÁ PRIEČKA 

Realizovať otvor pre umiestnenie rámu podľa rozmerov z predchádzajúcej tabuľky. 
Rozmery otvoru v stene : 
Je nevyhnutné nechať cca 30 – 40mm na šírku a 20 – 25mm na výšku od úrovne hotovej 
podlahy. 
Umiestniť podložky pre rám (na úroveň hotovej podlahy). 
Realizovať  zvislé  omietacie lišty tak, aby sme dosiahli s omietkou rovnakú úroveň.  
Pripraviť  otvory  v blízkosti kotiev rámu. 

Úroveň 
hotovej 
podlahy 

omietnik 
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MUROVANÁ PRIEČKA 

Vyhnúť oceľové kotvy upevnené na ráme. 
Umiestniť rám tak, aby bol perfektne vo zvislej a vo 
vodorovnej rovine. 
POZOR : Spodná strana (základ) rámu musí byť v tej 
istej rovine ako je hotová podlaha. 

Úroveň 
hotovej 
podlahy 
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MUROVANÁ PRIEČKA 

Zafixovať rám k vytvorenému otvoru a zarovnať so 
stĺpikom (hotovej priečky) jednu stranu rámu.  
Upevniť so svorkou, prekontrolovať rovinu – zvislosť a 
vodorovnosť.  
Zaliať rám rýchloschnúcim betónom (v mieste kotiev a po 
obvode). 
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MUROVANÁ PRIEČKA 

Postupne vyplniť maltou prázdne 
miesta medzi hliníkovým rámom a 
surovou priečkou tak, aby sa s ničím 
nepohlo. Skontrolovať zvislosť a 
vodorovnosť rámu a nechať uschnúť 
maltu.  
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MUROVANÁ PRIEČKA 

Aplikovať jemnú sieťku tak ako je na obrázku. 
Postupovať  s vytvorením omietky.  S 
presnosťou rešpektovať hranicu omietky  
určenej samotným rámom. 
Pozor : zväčšiť úroveň omietky danej 
hliníkovým rámom by mohlo zapríčiniť 
nesprávny pohyb panelu a anulovať estetický 
efekt planarity medzi priečkou a panelom.  
Pozor : vybrať pevnostné rozperky po uschnutí 
omietky.  
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MONTÁŽ PRE SADROKARTÓNOVÉ PRIEČKY 

Model 
„tlačiť“ 

Model       
„S“ 

Vodorovný  rez 

Zvislý rez 
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SADROKARTÓNOVÉ PRIEČKY 

Rozmery dvere "Raso Muro"  
ŠTANDARD 

Rozmery dvere "Raso Muro" 
ATYP 

Čistý priechod 
Rozmer 
zárubne 

Hotová stena 
Čistý priechod 

Rozmer 
zárubne 

Hotová stena 
Šírka     

L 
Výška 

H 
Šírla     

Li 
Výška 

Hi 
Šírka     

L 
Výška 

H 
Šírla     

Li 
Výška 

Hi 
600 

2000  
2100 

690 

2045 
2145 

100 
sadrokarton  

105        
murovaná 

priečka 

600 

1800 
2700 

690 

1845  
2745 

100 
sadrokarton          

105     
murovaná 

priečka 

700 790 700 790 
750 840 750 840 
800 890 800 890 
900 990 900 990 

1000 1090 1000 1090 
1100 1190 1100 1190 
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SADROKARTÓNOVÉ PRIEČKY 

Model  
„ťahať“ Model  

 „T“ 

Vodorovný  rez 

Zvislý rez 
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SADROKARTÓNOVÉ PRIEČKY 

Realizovať otvor pre umiestnenie rámu podľa 
rozmerov z predchádzajúcej strany. 

Úroveň 
hotovej 
podlahy 
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SADROKARTÓNOVÉ PRIEČKY 

Umiestniť rám tak, aby bol perfektne vo zvislej a vo 
vodorovnej rovine. 
Zarovnať rám s vytvoreným otvorom, upevniť so svorkou, 
prekontrolovať rovinu – zvislosť a vodorovnosť. Upevniť 
rám so skrutkami po celom obvode. 
Pozor : Spodná strana (základ) rámu musí byť v tej istej 
rovine ako je hotová podlaha.  
 

Model  
„Tlačiť“ 

Model  
„Ťahať“ 
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SADROKARTÓNOVÉ PRIEČKY 

Umiestniť sadrokartónové dosky, upevniť ich so 
skrutkami na rám a sadrokartónovú konštrukciu. 
Prepojiť profily, ktoré ohraničujú čistý priechod  s 
hotovou stenou.  
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NÁVRH PRE MONTÁŽ A FARBENIE KRÍDLA 

Odstrániť rozperky. Vyplniť diery po 
skrutkách. 
Očistiť hliníkový rám od eventuálnych 
omietkových škvŕn a pokračovať s 
farbením. 
Použiť prvú vrstvu farby vhodne zriedenú. 
Postupovať s inštaláciou tesnenia po celom 
obvode rámu. 
Pozor : Vyhnúť sa veľkým hrúbkam alebo 
nahromadeniu farby, pretože by to mohlo 
zabrániť pohybu panelu. 
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NÁVRH PRE MONTÁŽ A FARBENIE KRÍDLA 

Dôkladne očistiť panel a 
pokračovať povrchovou úpravou 
jemným natretím farbou. 
Dôležité : každá aplikácia (napr. 
farbenie, natieranie, nanesenie 
tapety, atď.) sa musí vykonať na 
oboch stranách panelu v 
rovnakej hrúbke. 
Pozor : Vyhnúť sa veľkým 
hrúbkam alebo nahromadeniu 
farby, pretože by mohlo 
zabrániť pohybu panelu. 
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NÁVRH PRE MONTÁŽ A FARBENIE KRÍDLA 

Očistiť otvory pre pánty a zámky od eventuálnych zbytkov farby. 
Pokračovať s inštaláciou zámkov a pántov. 
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NÁVRH PRE MONTÁŽ A FARBENIE KRÍDLA 

Očistiť otvory od eventuálnych zbytkov farby. Upevniť zámok s 
dodanými skrutkami. 
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NÁVRH PRE MONTÁŽ A FARBENIE KRÍDLA 

Umiestniť panel do otvorov pre pánty na ráme. 
Upevniť s dodanými skrutkami. 

Rám 

Krídlo 
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NÁVRH PRE MONTÁŽ A FARBENIE KRÍDLA 

Regulovať pohyb a vôľu medzi rámom a krídlom na troch pántoch. 
Nastavenie výšky : podoprieť dvere, odskrutkovať skrutky v bode B, potlačiť drevený 
klin pod dvere na danú výšku a zaskrutkovať. 
Nastavenie hĺbky : odskrutkovať skrutky v bode A, konať s kľúčom E. Po ukončení 
zaskrutkovať A a B a aplikovať ochranu na pántoch. 
Bočné nastavenie : otočiť skrutku D v smere hodinových ručičiek a proti smeru hod. 
ručičiek dvere sa posunú o 1,5mm. 

Rám 
Krídlo 

Rám 

Nastavenie výšky  
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 UPOZORNENIE 

Výrobca ručí len za chyby samotného výrobku a jeho výrobných súčastí a nie je 
zodpovedný za problémy spôsobené nesprávnou montážou, prípadne nedodržaní, 
montážneho návodu. Pred montážou doporučujeme skontrolovať neporušenosť 
a kompletnosť výrobku. V prípade zistených chýb kontaktujte svojho predajcu.  Chyby 
v tlači sú vyhradené. Výrobca odmieta zodpovednosť za nedorozumenie, kvôli 
tlačovým chybám, z dôvodu nesprávneho prepisu a iným chybám. Kopírovanie, aj 
čiastočné je zakázané. Výrobca si vyhradzuje právo modifikovať výrobok bez 
predchádzajúceho písomného oznámenia. 


