Kaip sumontuoti židinio dureles
Ar įmanoma pačiam įmontuoti į atviro mūro židinį dureles? Mūsų atsakymas būtų TAIP. Jums nereikės
mokėti papildomų pinigų meistrams. Tereikia nusipirkit reikiamo dydžio židinio dureles bei turėti šiuos
įrankius:
 Akumuliatorinį suktuvą;
 Grąžtą į mūrą;
 Matuoklį;
 Žymeklį;
 Metalinius ankerius (varžtus į mūrą).
Kad būtų lengvesnis darbas ir jeigu leidžia durelių konstrukcija, prieš montuojant židinio dureles, pačias
dureles rekomenduojame nuimti nuo rėmo.

Prieš montavimą nuimkite dureles nuo rėmo
Pridėkite durelių rėmą prie židinio angos ir pažymėkite aukštį, kur bus židinio durelių tvirtinimai.
Tame pačiame aukštyje žymekliu pažymėkite taškelį plytoje, kur bus tvirtinimas.

Pažymėkite tvirtinimų vietas
Paruoškite angas plytų mūre ankerių (varžtų) tvirtinimui. Tvirtinti galima tiek į siūlę, tiek į plytą.

Nerekomenduojame gręžti skylės plytoje arčiau kaip 20mm iki jos krašto
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Naudojant varžtus, pritvirtinkite rėmą prie mūro. Kad durelių rėmas tolygiai priglustų prie mūro,
rekomenduojame naudoti keraminio pluošto sandarinimo virvę.

Uždėkite dureles ant pritvirtino rėmelio

Durelės tvirtinamos į vidinį durelių rėmą. Jeigu
tokios galimybės nėra, tai prie vidinio durelių rėmo
pritvirtinamos metalinės plokštelės (žiūr. pav.).
Tai tik bendrinė židinio durelių montavimo
instrukcija. Kiekvienu konkrečiu atveju židinio
(krosnies) durelės montuojamos individualiai,
priklausomai nuo situacijos.
Parenkant židinio dureles nebūtina ieškoti durelių
tokių pačių išmatavimų kaip ir židinio anga.
Dauguma mūsų E-parduotuvėje siūlomų židinio
durelių turi platų išorinį rėmą, todėl svarbu atkreipti
dėmesį ne tik į durelių išorinius matmenis, bet ir į
tai, kokio dydžio angą jos uždengia. Durelių rėmas
turėtų būti net keletu centimetrų didesnis (žiūr.pav.).
Pvz. jeigu židinio anga 600x400mm, galima
pritaikyti židinio dureles 652x515mm.
Sėkmingo montavimo Jums linki

Tel. pasiteiravimui: 8 688 88695.
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