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    INSTRUKC-$�0217$ĩU I OBSà8*, WYROBÓW PVC I ALU

1. Zalecenia dotycząFH bezpieczeĔstwa
Przed rozpoczĊFiem uĪytkowania wyrobów PVC i ALU naleĪy zapoznDü siĊ z dRáąFzoną instrukcją!

ZabranLD�VLĊ�

• obciąĪania skrzydáa dodatkowym obciąĪeniem
• pozostawiania okien i drzwi w pozycji uchylanej bądĨ rozwartej przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych jak wiatr czy deszcz
• pozostawiania miĊGzy skrzydáem a oĞFLeĪnicą�jakichkolwiek przedmiotów
• pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów w obszarze pracy rolety (w Ğwietle miĊGzy prowadnicami)
• uĪytkowania wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją
• uĪytkowania wyrobów niekompletnycK�EąGĨ niesprawnych.
• pozostawiania w poblLĪu wyrobów PVC i ALU przedmiotów o temperaturze w znaczącym stopniu przekraczającą�WHmperaturĊ�RWRczenia jak

Ğwieczki, Īelazka, grzaáki, itd.

Nie zastosowanie siĊ do zaleceĔ�moĪe skutkowDü uszkodzeniem wyrobów a takĪe stwarza zagroĪenie zdrowia i Īycia !

2. Przechowywanie i transport
Wyroby z PVC i ALU naleĪy transportowaü w pozycji pionowej na specjalnie do tego celu przeznaczonych stojakach o stabilnej konstrukcji z 

uĪyciem pasów zabezpieczających oraz odpowiednich przeNáadek chroniących przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Przechowywanie powinno odbywaü siĊ�QD�stojakach znajdujących siĊ�QD�stabilnym podáoĪu. Wyroby powinny byü zabezpieczone przed

wpáywem warunków atmosferycznych ( promieniowanie Váoneczne, wiatr, opady atmosferyczne itd.) oraz uszkodzeniami mechanicznymi i 
zabrudzeniami wywoáanymi np. przez piasek, pyáy, EąGĨ inne zanieczyszczenia.

CzĊĞü wyrobów posiada systemowe zabezpieczenia VáuĪące do transportu miĊGzy skrzydáem a ramą usuwane po montaĪu (podczas otwierania 
skrzydáa).

WiĊkszoĞü wyrobów posiada folie zabezpieczającą��którą�QDleĪy usXQąü bezpoĞrednio po montaĪu, nie póĨniej niĪ trzy miesiące od daty zakupu.
Przed jej usuniĊciem naleĪy sprawdziü czy nie jest uszkodzona, po jej usuniĊciu ponownie dokáadnie sprawdzLü wyrób czy nie posiada znamion 
uszkodzenia

3. Instrukcja montaĪu
Warunkiem prawiGáowego funkcjonowania okien i drzwi jest prawidáowy montaĪ, z tego powodu powinien byü 

przeprowadzany przez wykwalifikowanych montaĪystów !

3.1. Ogólne zasady montaĪu okien i drzwi.
Okna i drzwi naleĪy bezwzglĊGQie montowaü z zachowaniem pionu i poziomu w gotowym odpowiednio przygotowanym, pozbawionym ubytków 

i nierównoĞFL murze. Okna powinny byü odpowiednio mniejsze od otworu w murze, róĪnica wielkoĞFi uzaleĪniona jest od gabarytów konstrukcji, jej 
koloru, zastosowanego typu montaĪu ( w tym materiaáu uszczelniającego). Ogólna zasada mówi ,Īe otwór powinien byü wiĊkszy z kaĪdej strony od 1 
do 2 cm od caáoĞFL konstrukcji wraz z podbudowami.

3.2. Osadzenie wzglĊGHm muru
Istotna dla montaĪu jest gáĊERkoĞü osadzenia w murze i tak dla Ğcian:

jednowarstwowych okQR�EąGĨ drzwi powinny byü osadzone mniej wiĊcej w poáowie muru (rys. 1), dwuwarstwowych jak najbliĪej zewQĊtrznej krawĊGzi 
muru i maksymalnie dosuniĊWH�GR warstwy izolacyjnej. JednoczeĞnie izolacja powinna zachodziü na oĞFLeĪnicĊ�Rkoáo 3 cm (rys. 2). W Ğcianach 
trójwarstwowych okQR�EąGĨ drzwi powinno byü osadzone w páaszczyĨnie ocieplenia (rys. 3). Zamocowane do wewQĊtrznej warstwy muru !

     rys. 1 rys. 2 rys. 3

1DOHĪ\�XZ]JOĊGQLü��ĪH�GáXJRWUZDáH�L�VSUDZQH�IXQNFMRQRZDQLH�SURGXN-
WyZ�X]DOHĪQLRQH�MHVW�RG�LFK�SUDZLGáRZHJR�PRQWDĪX��UHJXODUQHM�NRQVHU-
ZDFML��PLQLPXP�UD]�Z�URNX��RUD]�ZáDĞFLZHJR�XĪ\WNRZDQLD��]JRGQHJR
]�SU]H]QDF]HQLHP��:�]ZLą]NX�]�SRZ\ĪV]\P�SURVLP\�R�GRNáDGQą�DQDOL-
]Ċ� LQVWUXNFML�� :V]HONLH� RGVWĊSVWZD� RG� LQVWUXNFML� QDOHĪ\� X]JRGQLü�
SLVHPQLH�]�GRVWDZFą�
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3.3. Uszczelnienie i fugi
Przy temperaturze ponLĪej +5 stopni C naleĪy zwróciü uwDJĊ�QD�specyficzne 

wáaĞFiwoĞFL stosowanych przy tym materiaáów. Po zamontowaniu skrzydeá do oĞFieĪnicy 
naleĪy dokonaü regulacji okuü. Szczeliny powstaáe miĊGzy oknem, drzwiami lub 
ĞFLankami a murem naleĪy uszczelnLü zgodnie z wytycznymi ITB. W celu uszczelnienia 
szczeliny pomiĊdzy oĞFieĪnicą�D murem najczĊĞFiej wykorzystuje siĊ�Sianki montaĪowe, 
weáQĊ�mineralQą, waáNL polietylenowe, silikony oraz folie wiatroszczelne i paraizolacyjne
lub inne materiaáy dopuszczone do stosowania przez ITB. 

3.4. MontaĪ i demontaĪ skrzydáa.

=DNáDGDQLH�VNU]\GáD

W celu uáatwienia manipulowania oknem lub drzwiami w trakcie osadzania naleĪy 
zdjąü skrzydáo i poVáugiwaü siĊ�samą�RĞcieĪnicą�

- Strona zawiasowa TITAN
���%ROHF�]DZLDVX�UR]ZyUNL�QDOHĪ\�]DNáDGDü�RG�GRáX�
���Z�SR]\FML�VNU]\GáD����OXE�RWZDUWHM�SRG�NąWHP����

- Strona zawiasowa Si-line
���1DOHĪ\�]ZUyFLü�XZDJĊ�QD�SRSUDZQH�XVWDZLHQLH
���Z]JOĊGHP�JyUQHJR�]DZLDVX�UDP\�HOHPHQW\�PXV]ą
���E\ü�XVWDZLRQH�UyZQROHJOH�

=GHMPRZDQLH�VNU]\GHá
6NU]\GáD�QDOHĪ\�]GHMPRZDü�Z�RGZURWQHM
NROHMQRĞFL�

3.5. Mocowanie
Mocowanie powinno byü wykonane w taki sposób, aby wszystkie przewidywalne rodzaje obciąĪHĔ�Eyáy przenoszone za poĞrednictwem 

áączników na konstrukcjĊ�EXdynku, przy zachowaniu peánej funkcjonalnoĞci okna. Za podstawĊ�moĪe VáuĪyü DIN 1�55. OĞcieĪnicĊ�QDleĪy montowaü 
na caáym obwodzie okna zgodnie ze schematem ponLĪej

.
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Kryterium przy wyborze Ğrodka mocującego są�Srzede wszystkim: sposób przyáączenia do Ğciany, dziaáające obciąĪenia, sytuacja budowlana.

Przy montaĪu górnego oraz dolnego odcinaka oĞFieĪnicy zaleca siĊ�montaĪ przy uĪyciu kotew montaĪowych a tym samym nie wykonywanie

otworów montaĪowych na tych odcinkach.

Stosowaü moĪna miĊGzy innymi specjalnie do tego celu przeznaczone :

- koáNi rozporowe ze stali ocynkowanej, za poĞrednictwem podNáadek izolujących. Koáki przykrĊcane są�SRSrzez wywiercone otwory w oĞcieĪnicy 
konstrukcji. Zaleca siĊ�stosowaü minimum 2 koáNi do zamocowania kaĪdego ksztaátownika. GáĊERkoĞü mocowania koáka w murze powinna byü 
dostosowana do rodzaju muru, jednak nie mniejsza nLĪ 40mm.                                                                                                                                                                                

- kotwy z blachy stalowej ocynkowanej, mocowane w rowkach ksztaátowników oĞcieĪnic oraz przykrĊcane do Ğcian przy pomocy koáków 
rozporowych. Taki sposób montaĪu pozwala wyeliminowaü otwory montaĪowe w oĞcieĪnicy okien i drzwi oraz nie wymaga rozszklenia 
konstrukcji przed jej zamocowaniem w ĞFLanie budynku. MontaĪ za pomocą�kotew pozwala ponadto na kompensacjĊ�dylatacji termicznej
ksztaátowników konstrukcji. OdlegáoĞü miĊGzy kotwami oraz miĊGzy kotwą��D�naroĪem powinna byü taka jak w przypadku koáNów rozporowych.                                                                      

-inne elementy mocujące dopuszczone do mocowania stolarki okiennej i drzwiowej z PVC i aluminium.

Do optymalnego przenoszenia siá dziaáających w páaszczyĨnie okna muszą�byü stosowane klocki noĞne. Przy osadzaniu klocków�QRĞnych, naleĪy 
nie dopuszczaü do powstawania naprĊĪHĔ��Klocki noĞne nie mRJą przerywaü powierzchni uszczelniającej, powinny byü wykonane z trwaáego i 
wytrzymaáego materiaáu, muszą�Wrwale pozostaü we fudze.

PrzyNáDdy rozmieszczenLD�NOocków noĞnych                                              
                                                                                                                             

- klocek noĞny

sáupek áączenie

                                    Drzwi przesuwne Staáe szklenie Drzwi balkonowe
(klocki noĞne pod klockami szklarskimi)

Okno uchylne Okno uchylno- rozwierane Okno dwuskrzydáowe ze sáupkiem ruchomym
                                                                                  (klocki noĞne pod zawiasami)                       (dodatkowy klocek noĞny pod sáupkiem ruchomym)

                                                                                          Drzwi wejĞciowe

- dodatkowe mocowanie do muru
- zawias drzwiowy
- analogiczne mocowanie, jak przy monta!u okna
- klocek no"ny
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3.6. àąFzenie zestawów

Zestawy naleĪy bezwzglĊGQie skrĊcaü na staáe przy pomocy specjalniH�GR�WHJR�celu przeznaczonych Ğrub. Poáączenie naleĪy uszczelniü. 
Szczególnym przySDGkiem jest poáączeniH�Gylatacyjne które naleĪy áączyü w sposób zapewniający oGpowiHGQią�statykĊ�Rraz  pozwalający na prace 
konstrukcji.
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3.7. Mocowanie i obsáuga rolet
W przypadku montaĪu okien z roletami nakáadanymi, skrzynkĊ�rolety mocujemy do RNQD�EODFKDPL�PRQWDĪRZ\PL�(Z�QDURĪQLNDFK�� 

W celu unikniĊcia odksztaácHĔ�mRJących skutkRZDü nieZáaĞFiZym funkcjonoZaniem rolety, naleĪy podczas obróbek tynkarsko- murarskich 
umieĞFiü miĊGzy skrzynką�D�pancerzem elementy dystansujące (rysunek poniĪej�.
SzczególQą�XZaJĊ�QDleĪy zZróciü na typ (zaleca siĊ�Qisko rozprĊĪne piany montaĪRZH� i sposób stosoZania pianek montaĪoZych, zbyt duĪa iloĞü 
moĪe poZodoZaü  rozepchniĊcie �EąGĨ uszkodzenie rolety czego nasWĊSstZem EĊdzie niepraZidáoZH�IXQkcjonoZanie.
Zabrania siĊ�RJraniczania moĪliZRĞFi otZarcia klapy reZizyjnej (poprzez m. in. zamuroZanie, zatynkRZDQiH�EąGĨ zaklejenie� a tym samym dosWĊSX�do 
ZnĊWrza skrzynki rolety.

Przewód zDVLODMący silnik musi byü�przepuszczony przez rurNĊ�PVC, umoĪliwiająFą�póĨniejsze zdemontowanie silnika wraz z 
przewodem zDVLODMącym bez uszkodzeĔ obróbek tynkarskich.

NapĊd na tDĞmĊ 
Podnoszenie rolety: chZycLü za taĞmĊ�i pociąJQąü Z dóá. W tym czasie zluzoZana czĊĞü taĞmy zostanie zZiniĊWD�Srzez zZijacz a pancerz 

rolety uniesie siĊ��&zynnoĞü�WĊ�QDleĪy poZtórzyü kilkakrotnie do momentu zatrzymania pancerza przez ograniczniki zamontoZane Z�listZie kRĔcoZej. 
&zynnoĞü��WĊ�QDleĪy ZykonyZDü poZoli aby nie nasWąSLáo zbyt mocne uderzenie odbojóZ o skrzynkĊ.

Opuszczanie rolety: chZyciü taĞmĊ�WXĪ nad zZijaczem i pociąJQąü ją�GR�siebie pod kąWHP�Rk. 20º do páaszczyzny okna aby zZolniü blokDGĊ�
zZijacza. NasWĊSQie trzymając taĞmĊ�QDleĪy ją�RstroĪnie przesXQąü Z kierunku okna, tak aby opadający pancerz rolety spoZodoZaá ZciąJQiĊcie 
taĞmy przez zZijacz��&zynnoĞü poZtórzyü do momentu caákoZitego zamkniĊcia rolety��&zynnoĞü��WĊ�QDleĪy ZykonyZaü poZRli aby nie nasWąSiáo zbyt 
mocne uderzenie lisWZy kRĔcoZej o páaszczyzQĊ�Qp. parapetu.

NapĊd na silnik
Przy roletach z nDSĊGHm elektrycznym do opuszczania lub podnoszenia pancerza sáuĪą�Srzeáączniki klaZiszoZe lub piloty. KaĪdy z naSĊGóZ 

ZyposaĪony jest Z ograniczniki krDĔcRZH��które samoczynnie zatrzymują�SDQcerz rolety Z ustaZionym poáoĪeniu górnym i dolnym. Ze ZzglĊGX�na 
tolerancjĊ�Z ustaZieniu ogranicznikóZ dopuszczalna jest sytuacja, Z�której dZa sąsiadujące  pancerze , znajdujące siĊ Z poáRĪeniu górnym nie są�
ustaZione na jednym poziomie.

Uwaga !!!
W okresie zimowym moĪe nastąpiü oblodzenie i przymarzanie pancerza. BezwzglĊdnie zabrania siĊ uĪywania rolety w 

takim stanie !

Przed przystąpieniem do uĪytkowania jeĪeli jest to moĪliwe  naleĪy delikatnie skrusz\ü lóG�OXE�SRF]HNDü�QD�MHJR
stopnienie.

Dwóch lub wiĊFHj napĊdów elektrycznych nie naleĪy pRGáąFzDü pod jeden wáąFznik  bez zastosowania do tego celów 
ukáadów sterujących (nie dotyczy napĊdów sterowanych radiowo).  

3.8. MontaĪ akcesoriów 

OsáonĊ progu naleĪy zamontRZDü
zgodnie ze schematem, zaáączonymi
ZkrĊtami Z miejscach otZoróZ
Z oVáonie oraz uszczelniü silikonem.

WNáDdNĊ bĊbenkową naleĪ\ ZproZadzLü Z RWZyU
zamka i ustaliü jej poáoĪenie ĞrXEą przechodząFą
przez czoáo zamka.
Po spraZdzeniu dziaáania mechanizmu ryglującego
naleĪy zamontoZaü osáony zabezpieczając ZkáadkĊ
oraz klamki Z taki sposób aby dosWĊS�GR�Ğrub byá od
strony ZeZnĊWrznej chronionego pomieszczenia
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4. Instrukcja finalnego uĪytkowania

4.1. Ogólne zasady

Okucie obwiedniowe umoĪOiwia rozwieranie oraz uchyOanie okien i drzwi balkonowych za pomocą�kOamki, pozycja kOamki:

a. zamkniĊWH
b. otwarte
c. uchyOone

MaksymaOny kąW uchyOenia okna jest zaOeĪny od jego wymiarów i rodzaju okucia. 
Okucie dodatkowe jak mechanizm MSL OS umoĪOLwia ograniczenie stopnia uchyOenia skrzydáa. 
Zamiast jednej pozycji uzyskujemy kiONa poáoĪHĔ�skrzydáa przekrĊcając kOamkĊ�w kierunku ruchu
wskazówek zegara na koOejny „stopiHĔ” . CzynnoĞü�Wą wykonujemy przesuwając kOamkĊ�z pozycji
„uchyOnej” do pozycji „rozwartej” gdy skrzydáo przyOega do ramy. 

Drzwi uchylno- przesuwne pozycja klamki: Drzwi uchylno-przesuwne ze sterowaniem w klamce pozycja klamki:

a. zarygOowanie a. zarygOowanie

b. przesuwanie b. uchyOenie

c. uchyOenie c. przesuwanie bez rygOowania

d. przesuwanie z rygOowaniem

Drzwi podnoĞno-przesuwne pozycja klamki: Uwaga !

a. zarygOowanie                      W trakcie uĪytkowania okna naOeĪy bezwzgOĊGQie wykonywaü wszystkie
                                           operacje przy uĪyciu NOamki.
b. przesuwanie

Drzwi wHMĞFLowe

ZamkniĊcie drzwi wHMĞFLowych oznacza takie poáoĪenie skrzydáa, które uniemoĪOiwia jego otwarcie w wyniku przeciągu Oub przez wywieranie 
nacisku, pozwaOając jednoczeĞnie na otwarcie ich bez trudu przez naciĞniĊcie kOamki. W zasuwnicach standardowych do zamykania VáuĪy zapadka. 
Natomiast zarygOowanie / zabOokowanie/ drzwi w pozycji zamkniĊWHj, nasWĊSXje przez obrót wkáadki�EĊEHQkowej. PrzekrĊcenie NOucza powoduje 
wysuniĊcie zamocowanego sztywno rygOa zamka oraz uruchomienie dodatkowych eOementów rygOujących. OdrygOowanie nasWĊSXje w wyniku obrotu 
wNáadki�EĊEHQkowej w kierunku przeciwnym nLĪ podczas rygOowania. W zasuwnicy automatycznej po zamkniĊciu nastĊSXje automatyczne 
zarygOowanie, peáne zamkniĊcie nasWĊSXje po przekrĊceniu wkáadki. OdrygOowanie nasWĊSXje poprzez nacLĞniĊcie NOamki�EąGĨ przekrĊcenie kOucza. 
Otwarcie nasWĊSXje poprzez przekrĊcenie wkáadki.

Uwaga ! Zamykanie drzwi z zasuwnLFą�drzwiową�z dodatkowym zamkiem naleĪy rozpocząü�od zamka dolnego. Przy otwieraniu kolejnoĞü�
odwrotna
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'U]ZL�SURGXNRZDQH�SU]H]�'20(;���0DULXV]�&LFKRĔVNL�SU]H]QDF]RQH�Vą�GR�]DPNQLĊFLH�RWZRUyZ�EXGRZODQ\FK�Z�ĞFLDQDFK�]HZQĊWU]Q\FK��NWRUH�]DP\NDMą�
SRPLHV]F]HQLD� EXG\QNX� PLHV]NDOQHJR� RG� SU]HVWU]HQL� ]HZQĊWU]QHM��'U]ZL� QDOHĪ\� PRQWRZDü� SR� ]DNRĔF]HQLX� UREyW� PRNU\FK� Z�
EXG\QNX��'U]ZL�]HZQĊWU]QH�RWZLHUDQH�QD�]HZQąWU]�RUD]�GR�ZHZQąWU]�PXV]ą�E\ü�PXV]ą�E\ü�FDáNRZLFLH�RVáRQLĊWH�
SRSU]H]�PRQWDĪ�]DGDV]HĔ�L�HZHQWXDOQLH�RVáRQ�ERF]Q\FK�OXE�PRQWRZDQH�Z�SRGFLHQLDFK�

&HOHP�XWU]\PDQLD�JZDUDQFML�QDOHĪ\�VSHáQLü�QLQLHMV]H�ZDUXQNL�
��3U]HSURZDG]RQ\�SRSUDZQLH�PRQWDĪ�]JRGQLH�]�Z\W\F]Q\PL�]DZDUW\PL�Z�LQVWUXNFML�
��=DEH]SLHF]HQLH�SU]HG�EH]SRĞUHGQLP�RGG]LDá\ZDQLHP�F]\QQLNyZ�DWPRVIHU\F]Q\FK��GHV]F]��ĞQLHJ��VáRĔFH��SRSU]H]�ZáDĞFLZH�]DGDV]HQLH�
��=DOHFD�VLĊ�Z\NRQDQLH�ZLDWURáDSX�RWZDUWHJR��=DGDV]HQLH�SRZLQQR�E\ü�FRQDMPQLHM�V]HUV]H�R���PHWU�RG�V]HURNRĞFL�GU]ZL�RUD]�R�Z\VLĊJX
��QLH�PQLHMV]\P�QLĪ���PHWU��QLH�Z\NOXF]DMąF�MHGQRF]HĞQLH�V\WXDFML�SU]HORWQHJR�]DFLQDQLD�GHV]F]X�OXE�ĞQLHJX��
��0RQWDĪ�GU]ZL�QDOHĪ\�SU]HSURZDG]Lü�WDN��DE\�E\áR�PRĪOLZH�]GMĊFLH�VNU]\GáD�]�RĞFLHĪQLF\��:�SU]\SDGNX�EUDNX�PRĪOLZRĞFL�]GMĊFLD�VNU]\GáD
��*ZDUDQW�QLH�UR]SDWU]\�UHNODPDFML�
��5R]SRF]ĊW\�PRQWDĪ�GU]ZL�]�ZLGRF]Q\PL�ZDGDPL�R]QDF]D�DNFHSWDFMĊ�.OLHQWD���EUDN�SRGVWDZ\�GR�UHNODPDFML�
��3R�GRNRQDQLX�PRQWDĪX�QDOHĪ\�Z\UHJXORZDü�]DZLDV\�
��:�SU]\SDGNX�X]QDQLD�ZH]ZDQLD�QD�UHNODPDFMĊ�]D�QLHX]DVDGQLRQą��.OLHQW�]RVWDQLH�REFLąĪRQ\�NRV]WDPL�GRMD]GX�VHUZLVX��RJOĊG]LQ�LWS�

POSADZKA

ZADASZENIE

!ród"o ciep"a

150 cm
(minimalny odst#p)

H H H

10
 m

m

Drzwi zewn!trzne nale"y zabezpieczy# przed
s$o%cem i czynnikami atmosferycznymi przez
zastosowanie zadaszenia lub monta" drzwi
we wn!kach.

Wn!ka lub zadaszenie w$a&ciwie wykonane
ma powodowa# zacienienie w godzinach
po$udniowych.

Rys. Warunki prawid$owego monta"u i eksploatacji drzwi zewn!trznych.
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4.2. Regulacja RNXü

Okna i drzwi balkonowe

Regulacja okucia za pomocą�Srostych czynnoĞFi pozwala na korekWĊ�SDrametrów funkcjonowania okucia. DziĊki temu moĪemy regulowaü siáĊ�
docisku skrzydáa. 

 rozwórka i zawias rozwórki

 punkty ryglownia

 zawias uch\áX��tylko w oknach uchylnych)

 zawias skr]\GáD���]DZLDV�ramy

 zatrzask balkonowy

�SRGQRĞQLN�VNr]\GáD

�QDMD]G���]DFzep uch\áX

 element dodatkowy do ciĊĪNLFK�VNr]\GHá

A

B

C

D

E

F

G

H

wszystkie wymiary w mm
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4.2. Regulacja RNXü

Regulacja bocznaRegulacja docisku

FAVORIT

Regulacja bocznaRegulacja docisku

RozwórkaA
TITAN iP, AF
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4.2. Regulacja RNXü

Rozwórka V-V/V-V 34/SEA

Regulacja dociskuRegulacja boczna

Regulacja docisku

Regulacja boczna

Rozwórka do okien nietypowychA

Górny zawias ramy do okien nietypowychA

1

2

3
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4.2. Regulacja RNXü

Regulacja docisku

Punkty ryglowaniaB
TITAN iP, AF - grzybek obrotowy

Regulacja

TITAN iP/FAVORIT

Regulacja docisku RegulacjaRegulacja docisku

TITAN iP/FAVORIT
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4.2. Regulacja RNXü

=DZLDV�XFK\áXC

=DZLDV�VNU]\GáD�6(D

=DZLDV�VNU]\GáDD

Regulacja docisku

5HJXODFMD�Z\VRNRĞFL

Regulacja boczna

5HJXODFMD�Z\VRNRĞFL Regulacja boczna

5HJXODFMD�Z\VRNRĞFL Regulacja docisku
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4.2. Regulacja RNXü

Zawiasy Si-line Drewno

=DZLDV�VNU]\GáDD
Zawiasy TITAN/Si-line Tworzywowa

Regulacja docisku

Zawiasy TITAN Drewno

Regulacja docisku5HJXODFMD�Z\VRNRĞFL

5HJXODFMD�Z\VRNRĞFL

5HJXODFMD�Z\VRNRĞFL Regulacja docisku
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4.2. Regulacja RNXü

Regulacja boczna

Zawias dolnyD

=DZLDV�GROQ\�=DZLDV��VNU]\GáD   V-V 34D

=DZLDV�GROQ\�=DZLDV��VNU]\GáD  V-VD

5HJXODFMD�Z\VRNRĞFL�L�GRFLVNXRegulacja boczna

Regulacja docisku

5HJXODFMD�Z\VRNRĞFL

Regulacja boczna
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4.2. Regulacja RNXü

Zatrzask balkonowyE

5HJXODFMD�Z\VRNRĞFL

5HJXODFMD�Z\VRNRĞFL

5HJXODFMD�Z\VRNRĞFL

3RGQRĞQLN�VNU]\GáD�]�EH]�EORNDG\F

1DMD]G���RNQD�QLHW\SRZHG
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4.2. Regulacja RNXü

=DF]HS�XFK\áXG

Regulacja docisku

5HJXODFMD�Z\VRNRĞFL

(OHPHQW�GRGDWNRZ\�9�9�GR�FLĊĪNLFK�VNU]\GHáH
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4.3. Wymiana powietrza 
2NQD�L�GU]ZL�39&�L�$/8�FKDUDNWHU\]XMą�VLĊ�Z\VRNą�V]F]HOQRĞFLą��=�WHJR�SRZRGX�RZH�Z\URE\�QDOHĪ\�PRQWRZDü�Z\áąF]QLH�Z�EXG\QNDFK�SRVLDGDMąF\FK�
ZHQW\ODFMĊ�PHFKDQLF]Qą�OXE�RGSRZLHGQLH�XU]ąG]HQLD�QDZLHZQH��,VWRWQ\P�MHVW�WDNĪH�UHJXODUQH�RUD]�SUDZLGáRZH�ZLHWU]HQLH�SRPLHV]F]HĔ�NWyUHJR�QDOHĪ\�
GRNRQ\ZDü�SRSU]H]�SHáQH�RWZDUFLH�ZV]\VWNLFK�RNLHQ�L�GU]ZL���1S��UDQR�RG����GR����PLQXW�D�QDVWĊSQLH�RG���GR���UD]\�SR���GR���PLQXW�Z�FLąJX�GQLD���8ZDJD�
Z�WUDNFLH�ZLHWU]HQLD�QDOHĪ\�Z\áąF]\ü�RJU]HZDQLH���

5. Konserwacja    
$E\�]DFKRZDü�QLHQDJDQQH�IXQNFMRQRZDQLH�L�]GROQRĞü�XĪ\WNRZą�Z\UREyZ�SU]H]�ZLHOH�ODW�Z\PDJDQD�MHVW�LFK�UHJXODUQD�NRQVHUZDFMD� 
'ODWHJR�WHĪ�UD]�Z�URNX�QDOHĪ\�SU]HSURZDG]Lü�QDVWĊSXMąFH�SUDFH�NRQVHUZDF\MQH��
��QDOHĪ\�VSUDZG]Lü�ZVSyáSUDFĊ�UXFKRZą�HOHPHQWyZ�L�SUDZLGáRZH�IXQNFMRQRZDQLH�RNXü��ZV]\VWNLH�HOHPHQW\�UXFKRPH�L�PLHMVFD�ZVSyáSUDF\��
��RNXü�QDVPDURZDü�ROHMHP�GR�NRQVHUZDFML�RNXü�
��VWRVRZDü�ĞURGNL�SLHOĊJQXMąFR���F]\V]F]ąFH��NWyUH�QLH�QDUXV]DMą�SRZáRNL�DQW\NRUR]\MQHM�RNXü�
��QDOHĪ\�VNRQWURORZDü�XV]F]HONL�L�]DNRQVHUZRZDü�ĞURGNDPL�GR�LFK�SLHOĊJQDFML�
��QDOHĪ\�VNRQWURORZDü�RWZRU\�RGSURZDG]DMąFH�ZRGĊ�]�RĞFLHĪQLF\�L�Z�UD]LH�SRWU]HE\�MH�XGURĪQLü��

6. Czyszczenie 
3URILOH�39&�L�$OXPLQLXP 
)ROLĊ�RFKURQQą�XPLHV]F]RQą�QD�SURILODFK�QDOHĪ\�XVXQąü�EH]SRĞUHGQLR�SR�]DPRQWRZDQLX�RNLHQ��QLH�SyĨQLHM�QLĪ� WU]\�PLHVLąFH�RG�GDW\� ]DNXSX�� -HĪHOL�
SRZLHU]FKQLH�SURILOL��]RVWDQą�]DQLHF]\V]F]RQH�SRGF]DV�SUDF�EXGRZODQ\FK���]DQLHF]\V]F]HQLD�QDOHĪ\�GHOLNDWQLH�XVXQąü�SU]\�XĪ\FLX�ZRG\�L�QLHZLHONLHM�LORĞFL�
áDJRGQHJR�ĞURGND�F]\V]F]ąFHJR��=DEUXG]HQLD�VSRZRGRZDQH�NXU]HP�OXE�GHV]F]HP�PRĪQD�áDWZR�XVXQąü�PLĊNNą�ĞFLHUHF]Ną��VWRVXMąF�GRVWĊSQH�QD�U\QNX�
ĞURGNL�SU]H]QDF]RQH�GR�WHJR�FHOX���
Szyby 
6]\E\�RNLHQQH�QDMOHSLHM�SLHOĊJQRZDü�F]\VWą��FLHSáą�ZRGą�RUD]�PLĊNNą�ĞFLHUHF]Ną�SU]H]QDF]RQą�GR�LFK�P\FLD��'RSXV]F]D�VLĊ�XĪ\ZDQLH�RJyOQLH�GRVWĊS�
Q\FK�ĞURGNyZ�GR�P\FLD�V]\E�SRG�ZDUXQNLHP��ĪH�QD�LFK�SRZLHU]FKQL�QLH�Vą�QDQLHVLRQH�SRZáRNL�IXQNF\MQH��
5ROHW\ 
5ROHW\�QDOHĪ\�F]\ĞFLü�Z�WDNL�VDP�VSRVyE�MDN�SURILOH�39&�]ZUDFDMąF�SU]\�W\P�V]F]HJyOQą�XZDJĊ�QD�GURĪQRĞü�NDQDáyZ�SURZDGQLF\�RUD]�VWDQ�V]F]RWHN�
ZHZQąWU]�

8ZDJD�� 
=DEUDQLD�VLĊ�XĪ\ZDQLD��
��DJUHV\ZQ\FK�OXE�RSDUW\FK�QD�ED]LH�UR]SXV]F]DOQLND�ĞURGNyZ�GR�F]\V]F]HQLD�L�SROHURZDQLD���
��UR]FLHĔF]DOQLNyZ�QLWUR��NHWRQyZ��HVWUyZ��ZĊJORZRGRUyZ�DURPDW\F]Q\FK��FKORURZ\FK�SRFKRGQ\FK�ZĊJORZRGRUyZ�
��ĞURGNyZ�GR�V]RURZDQLD�MDN��POHF]ND��SURV]NL��GUXFLDNL��JąENL�]�SRZáRNą�ĞFLHUQą��
��LQQ\FK�SU]HGPLRWyZ�NWyUH�PRJą�]DU\VRZDü�EąGĨ�XV]NRG]Lü�SRZLHU]FKQLH�QS��V]SDFKHONL��
��Sá\QyZ�QD�ED]LH�]ZLą]NyZ�DONDOLF]Q\FK��Z\ELHODF]\��SDVW�ĞFLHUQ\FK��RUD]�LQQ\FK�SUHSDUDWyZ�NWyUH�PRJą�VSRZRGRZDü�XV]NRG]HQLH�SRZáRN�WOHQNRZ\FK
���EDUG]R�ZDĪQH�Z�SU]\SDGNX�Z\UREyZ�DQRGRZDQ\FK�OXE�ODNLHURZDQ\FK��

WARUNKI GWARANCJI
)LUPD�'RPH[�±�0DULXV]�&LFKRĔVNL�]�VLHG]LEą�Z����±�����&KRMQyZ��XO��)DEU\F]QD����XG]LHOD�JZDUDQFML�MDNRĞFL�QD�RNQD�L�GU]ZL�39&�RUD]�$OXPLQLXP�QD�RNUHV�
��ODW�RG�GDW\�]DNXSX��SRG�ZDUXQNLHP�SUDZLGáRZHJR�PRQWDĪX�L�HNVSORDWDFML�]JRGQHM�]�]DáąF]RQą�LQVWUXNFMą�F]\V]F]HQLD�L�NRQVHUZDFML��.OLHQW�]RERZLą]DQ\�
MHVW�GR�Z\NRQDQLD�SU]HJOąGX�JZDUDQF\MQHJR�QLHRGSáDWQHJR�Z�RNUHVLH�QLH�GáXĪV]\P�QLĪ����PLHVLĊF\�RG�GQLD�]DNXSX�OXE�PRQWDĪX�VWRODUNL��7HUPLQ�SU]HJOąGX�
XVWDODQ\�MHVW�LQG\ZLGXDOQLH�]�']LDáHP�6SU]HGDĪ\��3U]HJOąG\�SRZLQQ\�E\ü�Z\NRQ\ZDQH�UD]�Z�URNX��.ROHMQH�SU]HJOąG\�SáDWQH�SRZLQQ\�E\ü�Z\NRQ\ZDQH�
SU]H]�ILUPĊ�'20(;��0DULXV]�&LFKRĔVNL�OXE�SU]H]�LQQH�DXWRU\]RZDQH�ILUP\��:�SU]\SDGNX�QLH�Z\NRQDQLD�SU]HJOąGyZ�.OLHQW�WUDFL�JZDUDQFMĊ��*ZDUDQFMD�
UR]SRF]\QD�VLĊ�]JRGQLH�]�GDWą�]DZDUWą�QD�.DUFLH�*ZDUDQF\MQHM��*ZDUDQFMD�MHVW�ZDĪQD�QD�WHUHQLH�NUDMX�GRVWDZ\�L�GRW\F]\�Z\áąF]QLH�V]NyG�SRZVWDá\FK�Z�
SU]HGPLRFLH�XPRZ\��'RVWDZFD�]RERZLą]XMH�VLĊ�GR�UR]SDWU]HQLD�]DVDGQRĞFL�]JáRV]HQLD�Z�WHUPLQLH����GQL�RG�]JáRV]HQLD�
*ZDUDQFMD�REHMPXMH�
���WUZDáRĞü�NV]WDáWX�SURILOL�RUD]�NRORU
���IXQNFMRQRZDQLH�RNXFLD
���V]F]HOQRĞü�V]\E�]HVSRORQ\FK
���UHJXODFMD�RNXü�±�MHĞOL�Z\URE\�]RVWDá\�QDE\WH�ZUD]�]�PRQWDĪHP�L�MHM�NRQLHF]QRĞü�Z\VWąSLáD�Z�RNUHVLH�GR���PLHVLĊF\�RG�GDW\�PRQWDĪX��
�����ODWD��QD�SR]RVWDáH�Z\URE\�VWDQRZLąFH�Z\SRVDĪHQLH�GRGDWNRZH�RNLHQ�QS��UROHW\�]HZQĊWU]QH��UROHW\�QDNáDGDQH��VWHURZDQLH�L�QDSĊG\�HOHNWU\F]QH�
���DXWRPDW\ND�LWS�
*ZDUDQFML�QLH�SRGOHJDMą�
���8V]NRG]HQLD�SRZVWDáH�Z�Z\QLNX�QLHSUDZLGáRZHJR�
������0RQWDĪX�SU]H]�NOLHQWD�OXE�JUXS\�PRQWDĪRZH�QLH�SRVLDGDMąFH�DXWRU\]DFML�GRVWDZF\
������8Ī\WNRZDQLD��NRQVHUZDFML
���'U]ZL�39&�]DPRQWRZDQH�L�XĪ\WNRZDQH�Z�EXG\QNDFK�KDQGORZ\FK�L�XĪ\WHF]QRĞFL�SXEOLF]QHM�
���:DG\�MDZQH�MDN��]DGUDSDQLD��SĊNQLĊFLD��XV]NRG]HQLD�PHFKDQLF]QH�LWS�
���8V]NRG]HQLD�SRZVWDáH�QD�VNXWHN�]GDU]HĔ�ORVRZ\FK�MDN�QS���NOĊVNL�Ī\ZLRáRZH
���8V]NRG]HQLD�VSRZRGRZDQH�G]LDáDQLHP�ĞURGNyZ�FKHPLF]Q\FK
���8VWHUNL�Z\QLNDMąFH�]�UR]UHJXORZDQHJR�RNXFLD��UHJXODFMD�RNXü�QDOHĪ\�GR�QDE\ZF\�ZJ�LQVWUXNFML�PRQWDĪX�L�REVáXJL�Z\UREyZ�
���'RSXV]F]DOQ\FK�ZDG�V]\E��NWyU\FK�RFHQD�ZL]XDOQD�MHVW�GRNRQ\ZDQD�ZJ�RERZLą]XMąF\FK�QRUP�31�(1�,62����������31�(1�������
���3ĊNQLĊFLD�V]NáD�Z\ZRáDQH�F]\QQLNDPL�]HZQĊWU]Q\PL�RUD]�]MDZLVND�LQWHUIHUHQFML��DQL]RWURSLL��RGFK\OHQLD�EDUZ�RUD]�G]ZRQLHQLD�V]SURVyZ�
'RNXPHQWHP�XSUDZQLDMąF\P�GR�ĞZLDGF]HĔ�JZDUDQF\MQ\FK�MHVW�IDNWXUD�]DNXSX�
.XSXMąF\� MHVW�]RERZLą]DQ\�GR�VSUDZG]HQLD�VWDQX� LORĞFLRZHJR�L� MDNRĞFLRZHJR�Z�PRPHQFLH�RGELRUX�WRZDUX��(ZHQWXDOQH�QLH]JRGQRĞFL�SRZLQQ\�]RVWDü�
]JáRV]RQH�NLHURZF\�PDJD]\QLHURZL�JUXSLH�PRQWDĪRZHM� L�]D]QDF]RQH�Z�SURWRNROH�RGELRUX� OXE�QD�GRNXPHQFLH�:=�SRG�U\JRUHP�XWUDW\�URV]F]HĔ�]� WHJR�
W\WXáX�
*ZDUDQFMD�QLH�Z\áąF]D�DQL�QLH�RJUDQLF]D�XSUDZQLHĔ�NXSXMąFHJR��]JRGQLH�]�.RGHNVHP�&\ZLOQ\P��D�Z\QLNDMąF\FK�]�QLH]JRGQRĞFL�WRZDUX�]�XPRZą�

5HNODPDFMH
5HNODPDFMH�QDOHĪ\�VNáDGDü�SLVHPQLH�Z�SXQNFLH�]DNXSX�OXE�SU]H]�H�PDLOD��GRPH[�UROHW\#ZS�SO�]�SRGDQLHP�RSLVX�XV]NRG]HQLD�RUD]�GDQ\FK�QLH]EĊGQ\FK�
GR�]LGHQW\ILNRZDQLD�WRZDUX��:V]HONLH�XV]NRG]HQLD�]HZQĊWU]QH�V]\E�L�SURILOL�QDOHĪ\�]JáRVLü�GR����GQL�RG�GDW\�]DNXSX��3R�SU]HNURF]HQLX�WHUPLQX�UHNODPDFMH�
QLH�EĊGą�XZ]JOĊGQLDQH��)LUPD�'20(;�QLH�RGSRZLDGD�]D�ZDG\�RNLHQ��Z\QLNDMąFH�]�QLHZáDĞFLZHJR�PRQWDĪX��*ZDUDQFML�QD�PRQWDĪ�XG]LHOD�ILUPD�PRQWDĪR�
ZD��NWyUD�RGSRZLDGD�UyZQLHĪ�]D�UHJXODFMĊ�RNLHQ��
-HĪHOL�UHNODPDFMD�SR]EDZLRQD�MHVW�SRGVWDZ��GRVWDZFD�XSUDZQLRQ\�MHVW�REFLąĪ\ü�RVREĊ�]JáDV]DMąFą�UHNODPDFMĊ�NRV]WDPL�SU]HMD]GX�RUD]�SUDF\�SUDFRZQLND�
�ZJ�DNWXDOQLH�RERZLą]XMąF\FK�VWDZHN�
5HNODPDFML�QLH�SRGOHJDMą�PDWHULDá\�HNVSORDWDF\MQH��WDNLH�MDN��NODPNL��]ZLMDF]H�L�SDVNL�GR�UROHW��XV]F]HONL�
6HUZLV�JZDUDQF\MQ\�GRNRQD�RJOĊG]LQ�L�RFHQ\�UHNODPDFML�Z�FLąJX����GQL�URERF]\FK��QDVWĊSQLH�Z\NRQD�QDSUDZ\�ZDG�Z�PRĪOLZLH�QDMNUyWV]\P�WHUPLQLH�QLH�
GáXĪHM�MHGQDN�QLĪ����GQL�RG�GDW\�X]QDQLD�UHNODPDFML��7HUPLQ�PRĪH�E\ü�]PLHQLRQ\�Z�X]JRGQLHQLX�]�.OLHQWHP��]�ZDĪQ\FK�SU]\F]\Q�RELHNW\ZQ\FK�


