
NÁVOD NA MONTÁŽ DVOJKRÍDLOVÉHO 
POSUVNÉHO SYSTÉMU - SYNCHRONIK 
 
 
 
Upozornenie! Nastaviteľná zárubňa ako aj kompletný posuvný systém musí byť montovaný v miestnostiach 
s dokončenými stenami a podlahami (náter, tapetovanie, obklady, pokladanie podlahových panelov Classen, 
krytín, atď.). Max. vlhkosť miestnosti nesmie prekročiť 70%. Nastaviteľná zárubňa ani kompletný systém líšt sa 
nesmie montovať na čerstvo vymurovanom alebo omietnutom múre. Pred montážou je potrebné skontrolovať 
všetky prvky nastaviteľnej zárubne – tunel, ako aj kompletného posuvného systému, či neobsahujú chyby kvality 
a rozmerové chyby (napr. šírka a výška posuvného krídla dverí). Inštalované komponenty s viditeľnými chybami 
nepodliehajú reklamácii. Pri montáži sa neodporúča používať maliarske pásky, ktoré sú pokryté vrstvou 
kaučukového lepidla. Maliarsku pásku je potrebné odstrániť do dvoch hodín od jej nalepenia.  
 

 

1. Inštalujte tunel zárubne podľa návodu na montáž, 
priloženého v balení.  

2. Odrežte dištančnú lištu SP-LGS na rozmer, 
zodpovedajúci šírke tunelu nastaviteľnej zárubne – 
vrchného krycieho pásu.  

3. Zrezanú dištančnú lištu SP-LGS namontujte priamo 
nad tunel pomocou rozperných kolíkov každých 50cm 
– odporúča sa použitie min. 3. kolíkov (obr. 1).  

4. Odrežte dištančné lišty SP-LGL na zodpovedajúci 
rozmer, dopasovaný k šírke dverí (rozmery sú 
v tabuľke nižšie).  

5. Lišty SP-LGL namontujte na obe strany tunelu 
v rovnakej výške ako lišta SP-LGS, tiež pomocou 
rozperných kolíkov. Pri montáži dištančných líšt 
použite vodováhu, tak aby boli tri dištančné lišty 
v jednej rovine (obr. 2).  

6. Vo vzdialenosti cca 15mm od hornej hrany 
inštalovaných dištančných líšt zakreslite pomocou 
dlhej vodováhy vodorovnú čiaru, ktorá bude 
predstavovať rovinu montáže úchytov koľajnice 
posuvného systému.  

7. Dve časti krycej lišty SP-KM na jednej strane odrež na 
rozmer, zodpovedajúci tvojej šírke tunela (rozmery sú 
v tabuľke nižšie).  

8. Po odrezaní a dopasovaní oboch symetrických prvkov 
ich polož na rovný a čistý podklad (napr. obal 
systému) dyhovanou stranou nadol.  

9. Odrež hliníkovú koľajnicu na zodpovedajúcu dĺžku 
podľa rozmerov v tabuľke nižšie.  

10. Inštaluj všetky prvky v koľajnici podľa návodu pre 
dvojkrídlový posuvný systém SYNCHRONIK (podľa 
priloženého návodu na montáž).  

11. Koľajnicu polož symetricky v krycej lište vo 
vzdialenosti cca 3mm od lišty SP-LMC (obr. 3). 
Vyhotov otvory min. každých 50cm v lište aj krycej 
lište 3-4mm vrtákom. Začnite a skončite vo 
vzdialenosti min. 10cm od koncov koľajnice. Potom 
vyvŕtajte otvory v hliníkovej koľajnici vrtákom 
s priemerom 6mm (obr. 3).  

12. Nasuň na koľajnicu úchyty v takom množstve, aby po 
namontovaní boli na každých 50cm a začínali 
a končili vo vzdialenosti nie menšej ako 10cm od 
koncov koľajnice.  

13. Pomocou skrutiek pripevni úchyty spolu s koľajnicou 
k dištančným lištám SP-LGL a SP-LGS, upevnených 
na stene, vo vopred vyznačenej výške (bod 6). Čiara 
predstavuje miesto upevnenia/ vŕtania.  

14. V súlade s návodom systému SYNCHRONIK 
nainštaluj všetky prvky systému v krídlach posuvných 
dverí.  

15. Posuvné krídla dverí inštaluj na posuvné vozíky 
v hliníkovej koľajnici. Predtým upevni na posuvnom 
krídle dverí závesy – 2 kusy na každé krídlo dverí 
(obr. 4 a 5).     



 
 

 

16. Namontuj úchyty na krídle dverí.  
17. Pomocou nastavovacích skrutiek pri posuvných 

vozíkoch posuvného systému nastav vodorovne 
krídla dverí tak, aby boli v rovnakej výške a po ich 
zatvorení nevznikla medzera. Pre tento účel opäť 
použi vodováhu (obr. 5).  

18. Na namontovanú hliníkovú lištu nasaď zhora 
kompletný krycí L-profil SP-KM (obr. 6).  

19. Pomocou krátkych skrutiek pripevni kryciu lištu na 
koľajnicu na miestach predtým vyhotovených 
otvorov.  

20. Za účelom správneho fungovania dverí (otváranie/ 
zatváranie) namontuj na hotovú podlahu 
(dlaždice, podlahové panely Classen, krytina, 
atď.) zarážky, ktoré stabilizujú krídla dverí 
vertikálne pomocou skrutiek (obr. 6). Stabilizačné 
zarážky upevniť vo výške ukončovacích pásov 
tunelu zárubne tak, aby po otvorení alebo 
zatvorení dverí neboli viditeľné.  

 

 
 
Tabuľka rozmerov:  
 

Prvok Šírka dverí Ks  
2x60 2x70 2x80 2x90 2x100 

SP-LGS Dištančná lišta 
30 

1380 1580 1780 1980 2180 1 Odreže montér V komplete 2180 

SP-LGL Dištančná lišta 
60 

700 800 900 1000 1100 2 Odreže montér V komplete 1050 

SP-KM Krycí L-profil 1415 
 

1615 1815 2015 2215 1xL + 1xP Odreže montér V komplete 2164 

koľajnica Hliníková 
koľajnica 

1393 1593 1793 1993 2193 2 Odreže montér V komplete 2500 
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CLASSEN-POL S.A. Zwonowice ul. Wyzwolenia, 44-292 Rybnik 13, tel.: +48 (32) 429-20-00, fax: +48 (32) 429-22-00 
 

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať zmeny rozmerov, farieb a popisov vyššie uvedených výrobkov bez predchádzajúceho 
oznámenia a uvedenia príčiny.  

 
Laguna Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 103A, 83-000 Pruszcz Gdański tel.: (+48 58) 683 57 25 (26, 27)   


