
Montážní návod na posuvné dveře Š+N nábytek. 

1. Změříme vodováhou rovnost podlahy a od nejvýše položeného bodu 

podlahy odměříme rysku směrem nahoru ve výšce 2110mm.Zde bude 

horní hrana podkladové lišty,která musí být v rovině. 

 

                                  
 

2. Začátek podkladové lišty bude zároveň s obložkovou zárubní na straně 

kliky.Pokud obložková zárubeň není bude začátek lišty 70mm od otvoru. 

3. Označíme otvory v podkladové liště na stěnu. 

4. Navrtáme označené otvory na stěně vrtákem o pr.8mm. 

5. Otvory osadíme přiloženými hmoždinkami a podkladovou lištu 

přišroubujeme vruty. 

6. Vyjmeme z tubusu vodící kolejnici a nasuneme na ni kotvící 

úhelníky,krajní do vzdálenosti 100mm od kraje,další na střed a zbylé 

umístíme rovnoměrně mezi ně. 

7. Vodící kolejnici našroubujeme na podkladovou lištu přiloženými vruty tak 

aby horní hrana kolejnice byla 64mm od horní hrany podkladové lišty a 

z boku byla zároveň s podkladovou lištou. 

2
11

0
m

m

70mm



                                             
 

8. Do vodící lišty nasuneme vozíky,brzdy popřípadě tlumiče.Vozík musí být 

nasunut tak aby prolis na vozíku vždy směřoval k brzdám. 

9. Do vozíků našroubujeme šrouby M8 s kontramaticí. 

10.  Na plochu dveří nalepíme kartáček 20mm od kraje dveří po celé výšce. 

11.  Dveřní křídlo zavěsíme na tyto šrouby uložením do plechů. 

12.  Seřídíme dveře do roviny tak aby spodní hrana byla 10mm od podlahy a 

dotáhneme kontra matici klíčem č.13 

13.  Spodní vozík umístíme tak aby nedocházelo k vyjetí kolíku z dveřní 

drážky.Nejlépe 10mm od zadního okraje dveří při zavřených dveřích. 

14.  Dbáme na to aby svislá mezera mezi zárubní (zdí) a dveřmi byla po celé 

výšce stejná a označíme díry na kolíku do podlahy,vyvrtáme je vrtákem o 

pr.6mm.Kolík přišroubujeme přiloženými vruty. 

15.  Sešroubujeme horní krycí garnyž spolu s bočky pomocí přiložených 

šroubů (konfirmátů). 

16.  Garnyž připevníme opět pomocí konfirmátu k podkladové liště tak aby 

horní hrany byly zároveň. 

17.  Seřídíme dorazy,tlumiče. 

18.  Viditelné konfirmáty zakrytkujeme. 
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