
Návod na montáž skla masivních dveří 

 

K modelu Modena: 
1.  Z jedné strany jsou skla upevněna rámečky. Před zahájením zasklení označte rámečky, aby se při 
zasklení vracely do původního otvoru. 
2. Po odstranění všech rámečků umístěte dveře na ležato. 
3. Naneste silikon, nejlépe tečkami, na místo osazení skla 
4. Vložte sklo a zase naneste na sklo silikon 
5. Vkládejte rámečky , při tom kontrolujte předem jejich označení. Pro lepši uchycení doporučujeme 
použít hřebíky. 
 
K modelu Juhas, Baca, Gazda, Harnaš 6/4 
1. Skla ve dveřích jsou připevněna ve drážkách svislých a vodorovných příček, které mají z jedné 
strany hlubší drážku 
2. Zkontrolujeme střední vertikální příčku a najdeme tam hlubší drážku. 
3. Pro vkládaní skla posuneme vertikální příčky směrem k méně hluboké drážce o cca 3 cm. 
4. Skla začínáme vkládat ze strany hlubší srážky: do horní drážky a potom opustit do spodní. Sklo 
posuneme maximálně do rámu dveří a do vertikální příčky maximálně dosuneme na sklo. 
5. Vložíme sklo do vedlejšího otvoru stejným způsobem 
6. Vyrovnáme vertikální příčky 
7. Použijeme silikon kolem skel k upevnění 
 
Pro Harnaš 3/3, Manhattan, Delfín, Londýn,  Serie NR ze sklem, Zebra 
1. Skla ve dveřích jsou připevněny v drážkám rámečků/příčkách 
2. Rámečky jsou montované na čepy a před zasklením by měly být odstraněny, předem označte jejich 
umístění,  aby se při zasklení vracely do původního otvoru. 
2. Roztáhnutím rámečku od sebe odstaňte všechny rámky a umístěte dveře na ležato. 
4. Vložte silikon bodově na příčky mezi čepy a osaďte sklo 
5. Následně stejným způsobem osaďte rámečky na čepy 
6. Po vložení rámečku naneste silikon kolem skla. 
 
 
Pro modelové řady 30 
1.  Z jedné strany jsou skla upevněna rámečky. Před zahájením zasklení označte rámečky, aby se při 
zasklení vracely do původního otvoru. 
2. Po odstranění všech rámečků umístěte dveře na ležato. Horní obloukový rámeček je montován na 
čepy a pro odstranění je potřeba ho roztáhnout od sebe. 
3. Naneste silikon nejlépe tečkami na místo osazeni skla 
4. Vložte sklo a zase naneste na sklo silikon 
5. Vkládejte rámečky, při tom kontrolujte předem jejich označení. Pro lepši uchycení doporučujeme 
použit hřebíky. 


