6. Ościeżnice powinny być mocowane za pomocą 8 śrub z dyblami rozporowymi (po 4 szt. na każdą krawędź
pionową). Należy stosować dyble rozporowe odpowiednie do podłoża w którym drzwi będą wbudowane.
Wykonać otwory montażowe pod śruby z dyblami rozporowymi, wiercąc otwory wykonane w pionach
ościeżnicy.
7. Przed położeniem zaprawy sprawdzić prawidłowe działanie zamków oraz odległość skrzydła od podłogi przy
pełnym otwieraniu.
8. Jeżeli wszystkie prawidłowości są zachowane - wypełnić ¾ szczeliny zaprawa murarską lub zaprawą klejową
i
pozostawić do utwardzenia.
9. Po całkowitym zaschnięciu usunąć nadmiar zaprawy oraz rozpórki i kliny, uzupełnić ewentualne ubytki.
10. Zamontować szyldy, wkładki i klamkę przynajmniej 2 klasy antywłamaniowej (nie wchodzą w zakres
dostawy),
ewentualnie doregulować skrzydło na zawiasach i zaczepach zamka.

REGULACJA NIE MOŻE ZASTĄPIĆ NIEDOKŁADNOŚCI MONTAŻU!!!

11. Zaleca się zabezpieczyć styk ościeżnicy z podłogą silikonem w odpowiedniej barwie.

KONSERWACJA
1. Do konserwacji używać łagodnych środków czyszczących - nie rozpuszczalników!
2. Ograniczać kontakt z wilgocią i chronić przed zalaniem.
3. W razie konieczności stosowane taśmy malarskie powinny zostać usunięte do ½ godz.
4. Według potrzeb smarować mechanizm zamka i zawiasy.
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KARTA GWARANCYJNA
1. Nazwa i adres gwaranta:
sp. z o.o. z siedzibą: ul. Łany 1, 38-500 Sanok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116328,
zwany dalej „Centurion-R” Spółka z o.o.” albo „Gwarantem”.
“Centurion-R”

2. Przechowywanie i transport
Wyrób należy transportować tylko w opakowaniu fabrycznym, pojazdami chroniącymi przed wilgocią. Wyrób należy
przechowywać w pomieszczeniu suchym. Transport i przechowywanie w pozycji pionowej lub poziomo na paletach.

3. Użytkowanie i konserwacja
Do czyszczenia i konserwacji używać należy łagodnych środków (nie rozpuszczalników). Wyrób produkowany jest z materiałów
drewnopochodnych i z drewna, dlatego należy ograniczyć ich kontakt z wilgocią.

4. Warunki gwarancji
„Centurion-R” sp. z o.o. gwarantuje, że wyprodukowany wyrób spełnia normy jakościowe określone w: Krajowej
Ocenie Technicznej ITB-KOT-2017/0085 wydanie 1 Drzwi wewnętrzne wejściowe i wewnątrzlokalowe systemu
Centurion-R
2. „Centurion-R” sp. z o.o. udziela 24 miesięcznej gwarancji od dnia zakupu. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej
jest ograniczony wyłącznie do Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zgłaszając roszczenie z tytułu gwarancji Kupujący powinien przedłożyć KARTĘ GWARANCYJNĄ wydaną przez
gwaranta.
4. Gwarant oświadcza, iż w okresie obowiązywania gwarancji wyrób spełniał będzie właściwości wskazane w normach
jakościowych, o których mowa w ust. 1 warunków gwarancji.
5. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, Gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej wyrobu lub do
dostarczenia wyrobu wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się i zostaną zgłoszone w ciągu terminu określonego
w gwarancji. O sposobie załatwienia roszczeń z tytułu gwarancji decyduje Gwarant. Gwarant winien rozpoznać
reklamację w terminie 14 dni od jej zgłoszenia i powiadomić Kupującego o sposobie jej załatwienia.
6. Kupujący jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji opartej o roszczenia gwarancyjne wyłącznie przedsiębiorcy, który
dokonał sprzedaży wyrobu oraz wydał niniejszą kartę gwarancyjną. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu
rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
7. Udzielona gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z rękojmi za wady uregulowanej przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
8. Transport, magazynowanie, montaż i użytkowanie musi odbywać się wg instrukcji.
9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za:
1) uszkodzenia mechaniczne nie stwierdzone przy odbiorze a mogące wystąpić w trakcie złego i niezgodnego
z zaleceniami transportu, przechowywania, montażu lub użytkowania,
2) wady i uszkodzenia wyrobu powstałe wskutek przeróbek oraz zmian dokonanych przez Kupującego,
3) wady powstałe z przyczyn nie tkwiących w sprzedanej rzeczy.
10. Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy gwarancyjnej rozstrzyga sąd właściwy dla Centurion sp. z o.o.
1.

KARTA GWARANCYJNA
wypełnia producent

wypełnia sprzedawca

Wyrób

.....................................................

Faktura

Data produkcji

.....................................................

Data sprzedaży

Kontrola jakości

Nr.....................................
.......................................

Sprzedawca
pieczęć
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pieczęć i podpis

Centurion-R sp. z o.o.
ul. Łany 1, 38-500 Sanok

INSTRUKCJA
MONTAŻU DRZWI BAZALT TYP C RC2
Do montażu potrzebne są:
- równa powierzchnia (stół, podłoga),
- uchwyty montażowe (ściski stolarskie),
- rozpórki regulowane,
- kliny dystansowe,
- klej do drewna,

- silikon
- poziomica,
- pianka montażowa,
- kątownik,

Opakowanie:
Komplet ościeżnicy stałej i skrzydła zapakowany jest w narożniki kartonowe.
Zawartości opakowania:
•
skrzydło i ościeżnica skręcona
•
próg drewniany lakierowany lub aluminiowy
Zalecane wymiary otworu w ścianie( szerokość x wysokość):
dla drzwi „80” 910 x 2075 mm
dla drzwi „90” 1010 x 2075 mm
Dopuszczalna tolerancja wymiarów otworu w murze:
- na szerokości + 20 mm,
- na wysokości + 10 mm.
ZASTOSOWANIE
Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne wejściowe o odporności na włamanie klasy „RC2”, przeznaczone są do
budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.

Zalecenia:
Drzwi antywłamaniowe muszą być tak osadzone w otworze drzwiowym, by sposób ich zamocowania nie osłabił ich
odporności na włamanie. Montaż drzwi antywłamaniowych ma sens tylko w takich budynkach, których ściany mają
wytrzymałość nie mniejszą niż wytrzymałość drzwi. Zaleca się aby ościeżnice osadzać w otworach drzwiowych o
minimalnej
grubości ścian (bez tynku) :
• 100 mm w przypadku ścian betonowych lub żelbetonowych
• 120 mm w przypadku ścian murowanych z cegły ceramicznej lub silikatowej
• 175 mm w przypadku ścian z betonu komórkowego
Dla poprawnego montażu drzwi antywłamaniowych otwór w ścianie powinien być większy o 10-15mm na stronę od
wymiarów drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy.
Nie przestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji montażu drzwi antywłamaniowych może
spowodować
ich uszkodzenie, osłabienie odporności na włamanie a w konsekwencji utratę gwarancji.

www.centurion.com.pl

MONTAŻ DRZWI BAZALT TYP C RC2
Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać poniższe uwagi
1. Prawidłowe ustawienie i zamontowanie drzwi ma istotny wpływ na długotrwałe i poprawne działanie
produktu
dlatego montaż powinna wykonać wyspecjalizowana grupa montażowa.
2. Montaż wykonywać w pomieszczeniach z kompletnie wykończonymi ścianami. Dodatkowo po
zamontowaniu
ościeżnicy należy uszczelnić silikonem połączenie ościeżnicy z podłogą i ścianą.
3. Różnica temperatur między klatką schodową a mieszkaniem nie powinna przekraczać +5 st.C
4. Towar należy bezwzględnie sprawdzić pod kątem ewentualnych wad jawnych lub innych uszkodzeń oraz
usterek.
5. Zapoznaj się z warunkami gwarancji.
6. Zachowaj opakowania do momentu ukończenia montażu.
7. Szczelinę ościeżnicy do drzwi o odporności na włamanie klasy RC2 wypełniamy zaprawą murarską lub
zaprawą
klejową w celu uzyskania zakładanej akustyki i wytrzymałości mechanicznej. Niedopuszczalny jest w tym
przypadku wypełnienie pianką montażową.
MONTAŻ
1. Sprawdzić poziom podłogi oraz piony ścian.
2. Ościeżnice z założonym skrzydłem wstawić w dopasowany wcześniej otwór.
3. Klinami w narożnikach nadproża lub przy użyciu ścisków stolarskich wstępnie ustawić ościeżnicę.
4. Przy pomocy poziomicy ustawić ościeżnicę zachowując prostolinijność wszystkich płaszczyzn oraz jej
położenie
w murze.

Rys. 1. Rozmieszczenie klocków dystansowych i listew rozporowych

5. Następnie założyć rozpórki wg rysunku 1 (tak aby nie uszkodzić powierzchni ościeżnicy) i przy pomocy
klinów
całość ustabilizować.
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