
ŠABLONA PRO MONTÁŽ ROZETOVÉHO KOVÁNÍ

Postup montáže
1. Přechodku ze čtyřhranu 8 x 8 na 8,5 x 8,5 mm (1) vsunout do zámku (pokud je třeba).
2. Čtyřhran (2) s dutinou zasunout do ořechu tak,aby jeho strana s nejtenší stěnou 

směřovala k otvoru červíku v klice.
3. Šablonu zavěsit na čtyřhran, milimetrová stupnice na obou stranách šablony ulehčí 

její osazení do správné polohy vůči dveřnímu křídlu. 
4. Vyznačit místa na vrtání děr. Postup na druhé straně dveří opakovat. 
5. Vrtat na obou stranách dveří. Průměr vrtáku: 7 mm (8 mm)
6. Rozetu (3) nasadit na čtyřhran. Liko-šrouby (4) uřezat na potřebnou délku. 

Při zasouvání šroubů do rozety stlačit kliku (5) dolů. Spodní otvor pro vrut 
na rozetě se zpravidla nepoužívá. Rozety z obou stran sešroubovat. 

7. Nasunout vrchní rozetu (6) na kliku a našroubovat na závit, případně natlačit 
na plastovou montážní rozetu (podle modelu).

8. Kliku imbusovým šroubem (7) upevnit na čtyřhran. ( Imbus propíchne tenkou stěnu čtyřhranu )
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Postup montáže
1.  Přechodku ze čtyřhranu 8 x 8 na 8,5 x 8,5 mm vsunout do zámku(pokud je potřeba)
2.  Čtyřhran s dutinou zasunout do ořechu tak,aby jeho strana s nejtenší stěnou směřovala k otvoru červíku v klice.
3.  Šablonu zavěsit na čtyřhran,milimetrová stupnice na obou stranách šablony ulehčí její osazení do správné polohy 

vůči dveřnímu křídlu.
4.  Vyznačit místa na vrtání děr.Postup na druhé straně dveří opakovat.
5.  Vrtat na obou stranách dveří.Průměr vrtáku: 7mm (8mm)
6.  Čtyřhran  srovnat v ořechu zámku tak,aby byl jeho přesah na obou stranách dveřního křídla rovnoměrný.Přidržet 

čtyřhran a nasunout kliku s krycí rozetou z jedné strany na čtyřhran.Utáhnout imbus šroub na krčku kliky tak,aby 
propíchl čtyřhran.Imbus pevně dotáhnout.Kliku na krycí rozetě se čtyřhranem vyjmout z ořechu zámku.(čtyřhran 
je zafixován v klice,jen takto je zajištěna správná poloha)

7.  Pár montážních rozet pod kliku upevnit šrouby M4+dutinkovými šrouby na dveře do již předvrtaných děr 
tak,aby šrouby procházely skrz dveřní křídlo a aretační výstupek na rozetách směřoval dolů.Kliku se zafixovaným 
čtyřhranem zasunout z jedné strany dveřního křídla do montážní rozety až vrchní rozeta „zaklikne“,po té nasunout 
na čtyřhran kliku s krycí rozetou na straně protilehlé až vrchní rozeta „zaklikne“ na montážní rozetu.

8.  Kliku imbusovým šroubem upevnit na čtyřhran.(Imbus propíchne tenkou stěnu čtyřhranu).Utáhnout imbus šroub 
na krčku kliky tak,aby propíchl v místě zeslabené stěny čtyřhran.

9.  Po té obdobným způsobem namontujeme rozety pro klíč.Montáž je hotova.
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Postup montáže
1. 4-hranné púzdro 8 / 8,5 mm (1) vsunúť do zámka (v prípadě potreby).
2. Štvorhran (2) s dutinou zasunúť do orechu zámku tak,aby jeho strana s najtenšou stěnou smerovala k otvoru červíka v kľučke.
3. Šablónu zavesiť na kolík, milimetrová stupnica na oboch stranách šablóny ulehčí jej osazenie do správnej polohy. 
4. Vyznačiť miesta na vrtanie dier. Postup na druhej strane dverí opakovať. 
5. Vrtať na obidvoch stranách dverí. Priemer vrtáka: 7 mm (8 mm)
6. Rozetu (3) nasadiť na kolík. Likoskrutky (4) odrezať na potrebnú dĺžku. Pri zasúvanie skrutiek do rozety stlačiť 

kľučku (5) dol. Dolná diera pre vrutov na rozetě sa zpravidla nepoužívá. Rozety z obidvoch strán zoskrutkovať. 
7. Nasunúť vrchnú rozetu (6) cez kľučku a naskrutkovať ju na závit, resp. nasadit ju na plastovů montážnu rozetu 

(podľa modelu).
8. Kľučku imbusovou skrutkou (7) upevniť na kolík. ( Imbus prepichne tenkú stenu štvorhranu )

ŠABLONA PRE MONTÁŽ ROZETOVÉHO KOVANIA
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Postup montáže
1.  Prechodku zo štvorhranu 8 x 8 na 8,5 x 8,5 mm vsunúť do zámku (ak je potreba)
2.  Štvorhran s dutinou zasunúť do orecha tak, aby jeho strana s najtenšou stenou smerovala k otvoru červíka v kľučke.
3.  Šablónu zavesiť na štvorhran, milimetrová stupnica na oboch stranách šablóny uľahčí jej osadenie do správnej polohy voči dvernému krídlu.
4.  Vyznačiť miesta na vŕtanie dier. Postup na druhej strane dverí opakovať.
5.  Vŕtať na oboch stranách dverí. Priemer vrtáku: 7mm (8mm)
6.  Štvorhran zarovnať v orechu zámku tak, aby bol jeho presah na oboch stranách dverného krídla rovnomerný. Pridržať štvorhran a nasunúť kľučku 

s krycou rozetou z jednej strany na štvorhran. Utiahnuť imbusovú skrutku na krčku kľuky tak, aby prepichla štvorhran. Imbus pevne dotiahnuť. 
Kľučku na krycej rozete so štvorhranom vybrať z orecha zámku. (štvorhran je zafixovaný v kľučke, len takto je zaistená správna poloha)

7.  Pár montážnych roziet pod kľučku upevniť skrutkami M4 + dutinkovými skrutkami na dvere do už predvŕtaných dier tak, aby skrutky prechádzali 
cez dverné krídlo a aretačný výstupok na rozetách smeroval dole. Kľučku so zafixovaným štvorhranom zasunúť z jednej strany dverného krídla 
do montážnej rozety až vrchná rozeta „zacvakne „, po tom nasunúť na štvorhran kľučku s krycou rozetou na strane protiľahlej až vrchná rozeta“ 
zacvakne „na montážnu rozetu.

8.  Kľučku imbusovou skrutkou upevniť na štvorhran. (Imbus prepichne tenkú stenu štvorhranu). Utiahnuť imbusovú skrutku na krčku kľuky tak, aby 
prepichla v mieste zoslabené steny štvorhranu.

 Po tom obdobným spôsobom namontujeme rozety pre kľúč. Montáž je hotová.

ŠABLONA PRE MONTÁŽ ROZETOVÉHO KOVANIA
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