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1. Zalecenia dotycz
Przed rozpocz

bezpiecze stwa

iem u ytkowania wyrobów PVC i ALU nale y zapozn

si z d

zon instrukcj !

Zabran
•
•
•
•
•
•
•

obci ania skrzyd a dodatkowym obci eniem
pozostawiania okien i drzwi w pozycji uchylanej b d rozwartej przy niesprzyjaj cych warunkach atmosferycznych jak wiatr czy deszcz
pozostawiania mi zy skrzyd em a o e nic jakichkolwiek przedmiotów
pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów w obszarze pracy rolety (w wietle mi zy prowadnicami)
u ytkowania wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcj
u ytkowania wyrobów niekompletnyc
niesprawnych.
pozostawiania w pobl u wyrobów PVC i ALU przedmiotów o temperaturze w znacz cym stopniu przekraczaj c
mperatur
czenia jak
wieczki, elazka, grza ki, itd.

Nie zastosowanie si do zalece mo e skutkow

uszkodzeniem wyrobów a tak e stwarza zagro enie zdrowia i ycia !

2. Przechowywanie i transport
Wyroby z PVC i ALU nale y transportowa w pozycji pionowej na specjalnie do tego celu przeznaczonych stojakach o stabilnej konstrukcji z
u yciem pasów zabezpieczaj cych oraz odpowiednich prze adek chroni cych przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Przechowywanie powinno odbywa si
stojakach znajduj cych si
stabilnym pod o u. Wyroby powinny by zabezpieczone przed
wp ywem warunków atmosferycznych ( promieniowanie oneczne, wiatr, opady atmosferyczne itd.) oraz uszkodzeniami mechanicznymi i
zabrudzeniami wywo anymi np. przez piasek, py y,
inne zanieczyszczenia.
Cz
wyrobów posiada systemowe zabezpieczenia u ce do transportu mi zy skrzyd em a ram usuwane po monta u (podczas otwierania
skrzyd a).
Wi kszo wyrobów posiada folie zabezpieczaj c któr
le y us
bezpo rednio po monta u, nie pó niej ni trzy miesi ce od daty zakupu.
Przed jej usuni ciem nale y sprawdzi czy nie jest uszkodzona, po jej usuni ciu ponownie dok adnie sprawdz wyrób czy nie posiada znamion
uszkodzenia

3. Instrukcja monta u
Warunkiem prawi owego funkcjonowania okien i drzwi jest prawid owy monta , z tego powodu powinien by
przeprowadzany przez wykwalifikowanych monta ystów !

3.1. Ogólne zasady monta u okien i drzwi.
Okna i drzwi nale y bezwzgl
ie montowa z zachowaniem pionu i poziomu w gotowym odpowiednio przygotowanym, pozbawionym ubytków
i nierówno
murze. Okna powinny by odpowiednio mniejsze od otworu w murze, ró nica wielko i uzale niona jest od gabarytów konstrukcji, jej
koloru, zastosowanego typu monta u ( w tym materia u uszczelniaj cego). Ogólna zasada mówi , e otwór powinien by wi kszy z ka dej strony od 1
do 2 cm od ca o
konstrukcji wraz z podbudowami.

3.2. Osadzenie wzgl

m muru

Istotna dla monta u jest g
ko osadzenia w murze i tak dla cian:
jednowarstwowych ok
drzwi powinny by osadzone mniej wi cej w po owie muru (rys. 1), dwuwarstwowych jak najbli ej zew trznej kraw
muru i maksymalnie dosuni
warstwy izolacyjnej. Jednocze nie izolacja powinna zachodzi na o e nic ko o 3 cm (rys. 2). W cianach
trójwarstwowych ok
drzwi powinno by osadzone w p aszczy nie ocieplenia (rys. 3). Zamocowane do wew trznej warstwy muru !

rys. 1

rys. 2

zi

rys. 3
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3.3. Uszczelnienie i fugi
Przy temperaturze pon ej +5 stopni C nale y zwróci uw
specyficzne
w a iwo
stosowanych przy tym materia ów. Po zamontowaniu skrzyde do o ie nicy
nale y dokona regulacji oku . Szczeliny powsta e mi zy oknem, drzwiami lub
ankami a murem nale y uszczeln zgodnie z wytycznymi ITB. W celu uszczelnienia
szczeliny pomi dzy o ie nic
murem najcz
iej wykorzystuje si ianki monta owe,
we
mineral , wa polietylenowe, silikony oraz folie wiatroszczelne i paraizolacyjne
lub inne materia y dopuszczone do stosowania przez ITB.

3.4. Monta i demonta skrzyd a.
zdj

W celu u atwienia manipulowania oknem lub drzwiami w trakcie osadzania nale y
skrzyd o i po ugiwa si sam
cie nic

1

a

- Strona

zawiasowa TITAN

b

- Strona

zawiasowa Si-line

2

a

b

3.5. Mocowanie
Mocowanie powinno by wykonane w taki sposób, aby wszystkie przewidywalne rodzaje obci
czników na konstrukcj
dynku, przy zachowaniu pe nej funkcjonalno ci okna. Za podstaw mo e
na ca ym obwodzie okna zgodnie ze schematem pon ej

y y przenoszone za po rednictwem
u y DIN 1 55. O cie nic
le y montowa

.
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Kryterium przy wyborze rodka mocuj cego s
Przy monta u górnego oraz dolnego odcinaka o

rzede wszystkim: sposób przy czenia do ciany, dzia aj ce obci

enia, sytuacja budowlana.

ie nicy zaleca si monta przy u yciu kotew monta owych a tym samym nie wykonywanie

otworów monta owych na tych odcinkach.
Stosowa mo na mi

zy innymi specjalnie do tego celu przeznaczone :

- ko i rozporowe ze stali ocynkowanej, za po rednictwem pod adek izoluj cych. Ko ki przykr cane s
rzez wywiercone otwory w o cie nicy
konstrukcji. Zaleca si stosowa minimum 2 ko i do zamocowania ka dego kszta townika. G
ko mocowania ko ka w murze powinna by
dostosowana do rodzaju muru, jednak nie mniejsza n 40mm.
- kotwy z blachy stalowej ocynkowanej, mocowane w rowkach kszta towników o cie nic oraz przykr cane do cian przy pomocy ko ków
rozporowych. Taki sposób monta u pozwala wyeliminowa otwory monta owe w o cie nicy okien i drzwi oraz nie wymaga rozszklenia
konstrukcji przed jej zamocowaniem w
anie budynku. Monta za pomoc kotew pozwala ponadto na kompensacj dylatacji termicznej
kszta towników konstrukcji. Odleg o mi zy kotwami oraz mi zy kotw
naro em powinna by taka jak w przypadku ko ów rozporowych.
-inne elementy mocuj ce dopuszczone do mocowania stolarki okiennej i drzwiowej z PVC i aluminium.
Do optymalnego przenoszenia si dzia aj cych w p aszczy nie okna musz by stosowane klocki no ne. Przy osadzaniu klocków
nych, nale y
nie dopuszcza do powstawania napr
Klocki no ne nie m
przerywa powierzchni uszczelniaj cej, powinny by wykonane z trwa ego i
wytrzyma ego materia u, musz rwale pozosta we fudze.
Przy

dy rozmieszczen

ocków no nych
-

s upek

klocek no ny

czenie

Drzwi przesuwne

Okno uchylne

Sta e szklenie
(klocki no ne pod klockami szklarskimi)

Okno uchylno- rozwierane
(klocki no ne pod zawiasami)

Drzwi balkonowe

Okno dwuskrzyd owe ze s upkiem ruchomym
(dodatkowy klocek no ny pod s upkiem ruchomym)

Drzwi wej ciowe

- dodatkowe mocowanie do muru
- zawias drzwiowy
- analogiczne mocowanie, jak przy montażu okna
- klocek nośny
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3.6.

zenie zestawów

Zestawy nale y bezwzgl
ie skr ca na sta e przy pomocy specjalni
celu przeznaczonych rub. Po czenie nale y uszczelni .
Szczególnym przy
kiem jest po czeni ylatacyjne które nale y czy w sposób zapewniaj cy o powi
i statyk raz pozwalaj cy na prace
konstrukcji.
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3.7. Mocowanie i obs uga rolet
W przypadku monta u okien z roletami nak adanymi, skrzynk rolety mocujemy do

(

W celu unikni cia odkszta c m
cych skutk
nie a i ym funkcjono aniem rolety, nale y podczas obróbek tynkarsko- murarskich
umie i mi zy skrzynk
pancerzem elementy dystansuj ce (rysunek poni ej .
Szczegól
a
le y z róci na typ (zaleca si isko rozpr ne piany monta
i sposób stoso ania pianek monta o ych, zbyt du a ilo
mo e po odo a rozepchni cie
uszkodzenie rolety czego nas st em dzie niepra id o
kcjono anie.
Zabrania si
raniczania mo li
i ot arcia klapy re izyjnej (poprzez m. in. zamuro anie, zatynk
i
zaklejenie a tym samym dos
n rza skrzynki rolety.
Przewód z
przewodem z

cy silnik musi by przepuszczony przez rur
cym bez uszkodze obróbek tynkarskich.

PVC, umo liwiaj

do

pó niejsze zdemontowanie silnika wraz z

Nap d na t m
Podnoszenie rolety: ch yc za ta m i poci
dó . W tym czasie zluzo ana cz
ta my zostanie z ini
rzez z ijacz a pancerz
rolety uniesie si
zynno
le y po tórzy kilkakrotnie do momentu zatrzymania pancerza przez ograniczniki zamonto ane list ie k co ej.
zynno
le y ykony
po oli aby nie nas
o zbyt mocne uderzenie odbojó o skrzynk .
Opuszczanie rolety: ch yci ta m
nad z ijaczem i poci
j
siebie pod k
k. 20º do p aszczyzny okna aby z olni blok
z ijacza. Nas
ie trzymaj c ta m
le y j stro nie przes
kierunku okna, tak aby opadaj cy pancerz rolety spo odo a ci
i cie
ta my przez z ijacz zynno po tórzy do momentu ca ko itego zamkni cia rolety zynno
le y ykony a po li aby nie nas i o zbyt
mocne uderzenie lis y k co ej o p aszczyz
p. parapetu.
Nap d na silnik
Przy roletach z n
m elektrycznym do opuszczania lub podnoszenia pancerza s u
rze czniki kla iszo e lub piloty. Ka dy z na
ó
yposa ony jest ograniczniki kr c
które samoczynnie zatrzymuj
cerz rolety usta ionym po o eniu górnym i dolnym. Ze zgl
na
tolerancj
usta ieniu ogranicznikó dopuszczalna jest sytuacja, której d a s siaduj ce pancerze , znajduj ce si
po eniu górnym nie s
usta ione na jednym poziomie.

Uwaga !!!
W okresie zimowym mo e nast pi oblodzenie i przymarzanie pancerza. Bezwzgl dnie zabrania si u ywania rolety w
takim stanie !
Przed przyst pieniem do u ytkowania je eli jest to mo liwe nale y delikatnie skrusz ló
stopnienie.
Dwóch lub wi
j nap dów elektrycznych nie nale y p
z pod jeden w znik bez zastosowania do tego celów
uk adów steruj cych (nie dotyczy nap dów sterowanych radiowo).

3.8. Monta akcesoriów
Os on progu nale y zamont
zgodnie ze schematem, za czonymi
kr tami miejscach ot oró
o onie oraz uszczelni silikonem.
W d b benkow nale
pro adz
zamka i ustali jej po o enie r
przechodz
przez czo o zamka.
Po spra dzeniu dzia ania mechanizmu rygluj cego
nale y zamonto a os ony zabezpieczaj c k adk
oraz klamki taki sposób aby dos
rub by od
strony e n rznej chronionego pomieszczenia
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4. Instrukcja finalnego u ytkowania
4.1. Ogólne zasady
Okucie obwiedniowe umo iwia rozwieranie oraz uchy anie okien i drzwi balkonowych za pomoc k amki, pozycja k amki:
a.
b.
c.

zamkni
otwarte
uchy one

Maksyma ny k uchy enia okna jest za e ny od jego wymiarów i rodzaju okucia.
Okucie dodatkowe jak mechanizm MSL OS umo wia ograniczenie stopnia uchy enia skrzyd a.
Zamiast jednej pozycji uzyskujemy ki a po o
skrzyd a przekr caj c k amk w kierunku ruchu
wskazówek zegara na ko ejny „stopi ” . Czynno
wykonujemy przesuwaj c k amk z pozycji
„uchy nej” do pozycji „rozwartej” gdy skrzyd o przy ega do ramy.

Drzwi uchylno- przesuwne pozycja klamki:

Drzwi uchylno-przesuwne ze sterowaniem w klamce pozycja klamki:

a. zaryg owanie

a. zaryg owanie

b. przesuwanie

b. uchy enie

c. uchy enie

c. przesuwanie bez ryg owania
d. przesuwanie z ryg owaniem

Drzwi podno no-przesuwne pozycja klamki:
a. zaryg owanie

Uwaga !
W trakcie u ytkowania okna na e y bezwzg
operacje przy u yciu amki.

ie wykonywa wszystkie

b. przesuwanie

Drzwi w

owe

Zamkni cie drzwi w
owych oznacza takie po o enie skrzyd a, które uniemo iwia jego otwarcie w wyniku przeci gu ub przez wywieranie
nacisku, pozwa aj c jednocze nie na otwarcie ich bez trudu przez naci ni cie k amki. W zasuwnicach standardowych do zamykania u y zapadka.
Natomiast zaryg owanie / zab okowanie/ drzwi w pozycji zamkni j, nas
je przez obrót wk adki
kowej. Przekr cenie ucza powoduje
wysuni cie zamocowanego sztywno ryg a zamka oraz uruchomienie dodatkowych e ementów ryg uj cych. Odryg owanie nas
je w wyniku obrotu
w adki
kowej w kierunku przeciwnym n podczas ryg owania. W zasuwnicy automatycznej po zamkni ciu nast
je automatyczne
zaryg owanie, pe ne zamkni cie nas
je po przekr ceniu wk adki. Odryg owanie nas
je poprzez nac ni cie amki
przekr cenie k ucza.
Otwarcie nas
je poprzez przekr cenie wk adki.
Uwaga ! Zamykanie drzwi z zasuwn
odwrotna

drzwiow z dodatkowym zamkiem nale y rozpocz

od zamka dolnego. Przy otwieraniu kolejno
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4.2. Regulacja
Okna i drzwi balkonowe
Regulacja okucia za pomoc
docisku skrzyd a.

rostych czynno

i pozwala na korek

rametrów funkcjonowania okucia. Dzi ki temu mo emy regulowa si

wszystkie wymiary w mm

A rozwórka i zawias rozwórki
B punkty ryglownia
C zawias uch

tylko w oknach uchylnych)

D zawias skr

ramy

E zatrzask balkonowy
F
G

r
zep uch

H element dodatkowy do ci

r
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4.2. Regulacja

A Rozwórka
TITAN iP, AF
Regulacja docisku

Regulacja boczna

FAVORIT
Regulacja docisku

Regulacja boczna
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4.2. Regulacja

A Rozwórka V-V/V-V 34/SE
Regulacja boczna

Regulacja docisku

A Rozwórka do okien nietypowych
Regulacja docisku

A Górny zawias ramy do okien nietypowych
Regulacja boczna

1

3

2
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4.2. Regulacja

B Punkty ryglowania
TITAN iP, AF - grzybek obrotowy
Regulacja docisku

TITAN iP/FAVORIT
Regulacja docisku

Regulacja

TITAN iP/FAVORIT
Regulacja docisku

Regulacja
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4.2. Regulacja

C
Regulacja boczna

D
Regulacja docisku

D

Regulacja docisku

Regulacja boczna
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4.2. Regulacja

D
Zawiasy TITAN/Si-line Tworzywowa
Regulacja docisku

Zawiasy Si-line Drewno
Regulacja docisku

Zawiasy TITAN Drewno
Regulacja docisku
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4.2. Regulacja

D Zawias dolny
Regulacja boczna

D

V-V

Regulacja boczna

D

V-V 34

Regulacja docisku

Regulacja boczna
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4.2. Regulacja

E Zatrzask balkonowy

F

G
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4.2. Regulacja

G
Regulacja docisku

H
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4.3. Wymiana powietrza

5. Konserwacja

6. Czyszczenie

Szyby

WARUNKI GWARANCJI
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