
6.  Zbudować  dwie  „bramki”  z  kątowników  maskujących  (2  pionowe  i  1  nadproża  na  bramkę),
zespalając je łącznikami opasek (rys. 10), zwracając uwagę na dokładność połączeń (widoczną od
strony okleinowanej).
7. Aplikować niewielką ilość silikonu* we wpusty w panelach i stojaku odbojowym (rys.8) a następnie
wsunąć w nie „bramki” z kątowników maskujących
8. Uszczelnić silikonem* połączenia elementów TOK z podłogą.

*  Preparaty  używane  przy  montażu  powinny  mieć  odczyn  neutralny  i  nie  zawierać  związków
etylowo-butylowych  oraz  octanów,  ich  skład  należy  zweryfikować  z  Kartą  Charakterystyki
Chemicznej Produktu.

Rys. 11. Kaseta ościeżnicowa PA z Tunelową Obudową Kasety

Rys. 9. Dostosowanie uszczelki szczotkowej

Zerwać zewnętrzną nitkęDo drzwi z ramkami przyszybowymi
 zerwać obie nitki Tab. 5.

A S C D G

60 600 644 1310 1330 659

70 700 744 1510 1530 759

80 800 844 1710 1730 859

90 900 944 1910 1930 959

100 1000 1044 2110 2130 1059

Rys. 10. Łączenie kątowników  maskujących
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Przeznaczenie, montaż i zasady użytkowania drzwi przesuwnych DRE

Przeznaczenie -  Drzwi  przesuwne  wewnątrzlokalowe  DRE  przeznaczone  są  do  zamykania
otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między izbami poprzez przesuwanie skrzydła w
płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ściany w lewą lub prawą stronę. Z uwagi na wymagania
wytrzymałościowe, drzwi przesuwne DRE mogą być stosowane w lekkich warunkach eksploatacji.

Wewnętrzną stolarkę drzwiową należy stosować w pomieszczeniach suchych, przewiewnych i
niezawilgoconych  –  gdzie  względna  wilgotność  powietrza  nie  przekracza  60%.  Dotyczy  to
transportu, magazynowania oraz eksploatacji.

Wbudowanie  systemów  przesuwnych  oraz  poszczególnych  ich  elementów,  powinno  być
zgodne  z  projektem  technicznym,  opracowanym  dla  określonego  obiektu  z  uwzględnieniem
obowiązujących norm, przepisów oraz instrukcji montażu dostarczonej wraz z produktem.

Montaż  -  Drzwi  oraz  systemy  przesuwne  należy  osadzać  w  pomieszczeniach  z  kompletnie
wykończonymi ścianami i podłogami, wykończenie powinno być doprowadzone do krawędzi ściany.
Po zakończeniu prac montażowych, nie należy prowadzić „mokrych” prac wykończeniowych.

W elementach drewnianych oraz wykonanych z materiałów drewnopodobnych,  które będą
miały styk z podłogą, dolną krawędź przed montażem należy zabezpieczyć silikonem* a po montażu
uszczelnić silikonem* ich połączenie z podłogą i ścianą (zabezpieczenie przed wilgocią z podłoża). 

* Uwaga: Silikon powinien mieć odczyn neutralny i nie zawierać związków etylowo-butylowych oraz
octanów, ich skład należy zweryfikować z Kartą Charakterystyki Chemicznej Produktu.

Użytkowanie -  Skrzydło  nie powinno posiadać możliwości  wypadnięcia  z prowadnic.  Elementy
dociskowe, ślizgowe i zderzaki z odbojami powinny umożliwić otwieranie, przesuwanie i zamykanie
drzwi bez zacięć i gwałtownego uderzania skrzydła o odboje.

Produkty należy czyścić środkami przeznaczonymi  do konserwacji  mebli  lub lekko wilgotną
ścierką, nie mogą być one narażone na bezpośredni kontakt z wodą. Okładzina wyrobów nie jest
odporna na działanie acetonu oraz octanu etylowo-butylowego. Po ich użyciu na powierzchni mogą
wystąpić widoczne ślady.

Tunelowa Obudowa Kasety (TOK)

Tunelowa  Obudowa  Kasety  –  to  komplet  elementów  maskujących,  pozwalających  na
dekoracyjne wykończenie ościeży powstałych w zabudowie Kasety Ościeżnicowej PA.

   Profil 
kątownika

Rys. 1. Elementy Tunelowej Obudowy Kasety
              (wykaz elementów w Tab. 4.)

Tab. 4. Wykaz elementów i akcesoriów TOK

L.p. nazwa elementu ilość

1 stojak odbojowy 1 szt.

2 panel pionowy 2 szt.

3 panel nadproża 2 szt.

4 kątownik pionowy 4 szt. 

5 kątownik nadproża 2 szt.

6 uszczelka szczotkowa 3 szt.***

Instrukcja montażu Tunelowej Obudowy Kasety

Uwaga: Przed montażem, należy sprawdzić produkt pod względem jakościowym oraz ilościowym,
weryfikując z Tab.4. i rys. 1, jak również pod kątem zmieszczenia się elementów w otworze ościeży.
W przypadku stwierdzenia wad odstąpić od czynności montażowych i zgłosić ten fakt sprzedawcy.

Przed  montażem  TOK  należy  zamontować  Kasetę  Ościeżnicową  PA,  następnie  do
skrzydła zamontować przewidziane okucia, w tym odbojnik - do wąskiej krawędzi skrzydła, która
będzie schowana w kieszeni kasety (odbojnik znajduje się w zestawie kasety ościeżnicowej PA).
Podczas  próbnego  osadzenia  skrzydła,  sprawdzić  funkcjonowanie  systemu  poprzez  symulację
otwierania  i  zamykania  drzwi  –  w  przypadku  braku  nieprawidłowości  zdemontować  skrzydło  i
dokończyć montaż kasety: dokonać obróbki płytami G-K i wykończyć powierzchnie na gotowo. Po
zakończeniu „mokrych” prac wykończeniowych, osadzić skrzydło w systemie i pozostawiając je w
pozycji otwartej przystąpić do montażu Tunelowej Obudowy Kasety**.
** Uwaga po montażu TOK nie będzie możliwości montażu/demontażu skrzydła.

1. Oczyścić z zanieczyszczeń części kasety, do których montowane będą elementy TOK.
2. Zabezpieczyć silikonem* dolne krawędzie elementów, które będą miały styk z podłożem.
3. Nałożyć niewielką ilość kleju na łączeniach  narożników  paneli  nadproża,  paneli  pionowych
oraz stojaka odbojowego. Następnie elementy te złożyć  w kształt  bramki i  po osadzeniu w nich
łączników  tworzywowych,  skręcić  wkrętami  od  strony  dłuższego  białego  łącznika  (Rys.  7).
Sprawdzić  estetyczność  połączenia  oraz  to,  czy  zmontowane  elementy  tworzą  kąt  prosty  –  w
przypadku uchybień dokonać koniecznych korekt.
4. Na nieokleinowane powierzchnie stojaka odbojowego i paneli pionowych, które będą przyklejane
do konstrukcji kasety, nanieść punktowo klej, po czym osadzić bramkę TOK w ościeżu kasety rys.8.
Po doprowadzeniu do równego ustawienia  bramki TOK w ościeżu kasety,  przy użyciu rozpórek
montażowych docisnąć klejone powierzchnie do siebie - na czas wymagany - do związania kleju.
5.  Po  zdjęciu  rozpórek  montażowych,  w  wewnętrzne  wpusty  paneli  pionowych  i  nadproży
zainstalować uszczelkę szczotkową, dostosowując ją wcześniej do grubości drzwi poprzez zerwanie
jednej lub dwóch nitek (zerwanie dwóch nitek dla drzwi z ramkami przyszybowymi – patrz rys. 9) 

*** dwie uszczelki szczotkowe nadproża 
uzyskuje się przed docięcie z jednej długiej

Rys. 8. Montaż TOK w kasecieRys. 7. Łączenie konstrukcji TOK

L.p. nazwa elementu ilość

7 2-częściowy  łącznik tworzywowy  + wkręt 4 szt.

8     metalowy  łącznik  listew  opaskowych 4 szt.

9    klej 1 szt.



Montaż systemu przesuwnego Spazio CD
Zakupiony system zamontować zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu. W przypadku

systemu Spazio CD, dodatkowo posiłkować się poniższymi wskazówkami:
1. Przygotować otwór w murze o wymiarach zgodnych z rys. 4  – wykańczając powierzchnię ścian,
ościeży i podłogi „na gotowo”.
2.  Montaż prowadnicy do ściany wykonać,  zgodnie ze sztuką budowlaną,  z użyciem łączników
mechanicznych dostosowanych do rodzaju i stanu ściany oraz do wagi systemu wraz ze skrzydłem.
Położenie prowadnicy względem otworu drzwiowego wyznaczyć zgodnie z rys. 4.

Rys. 4. Montaż systemu Spazio CD

Montaż skrzydła drzwiowego w systemie przesuwnym
Skrzydło przesuwne przystosowane jest do montażu w systemach D.R.E. naściennych NS,

NT, Spazio CD oraz w  kasecie ościeżnicowej PA* (*z wyjątkiem Vetro A,D oraz B szerokości „70”) 
1. Umieścić skrzydło w systemie, nasuwając jego dolny wpust na prowadnik tworzywowy (rys. 5),
następnie dosuwając górną krawędź skrzydła do systemu, osadzić uchwyty mocujące na śrubach
wózków jezdnych (rys. 6), po czym dokręcić nakrętki kontrujące.
2. Wypoziomować  ustawienie  skrzydła  oraz  dostosować  wysokość  jego  osadzenia  względem
podłogi i/lub zaczepu* poprzez adekwatne odkręcenie \ wkręcenie śrub w wózki jezdne.(*w drzwiach
z zamkiem dopasować jego położenie względem zaczepu w belce odbojowej)

Rys. 5.                                                            Rys. 6.

Wariant szerokości
„60” „70” „80” „90” „100”

S 644 744 844 944 1044
A 600 700 800 900 1000
L 1370 1570 1770 1970 2170

Tab. 3.

Skrzydło drzwiowe przesuwne

   Skrzydło przesuwne jest przygotowane do współpracy z systemami przesuwnymi naściennymi
D.R.E: NS, NT, Spazio CD oraz do montażu w kasecie ościeżnicowej PA*. Akcesoria służące do
montażu skrzydła w systemie są integralną częścią systemu, który należy oddzielnie zakupić. 

Uwaga. Przed montażem, należy sprawdzić produkt pod względem jakościowym i wymiarowym,
weryfikując  go z danymi przedstawionymi  na rys.2.  W przypadku stwierdzenia  wad odstąpić  od
czynności montażowych i zgłosić ten fakt sprzedawcy. 
* Do kasety ościeżnicowej PA nie pasują skrzydła Vetro A, Vetro D oraz Vetro B o szerokości „70”.

Rys. 2. Skrzydło drzwiowe przesuwne

Zewnętrzna (awers)
strona skrzydła

   wariant   
 szerokości

„60” „70” „80” „90” „100”

S 644 744 844 944 1044

A - frezowanie w skrzydle
A’ – prowadnik 
w skrzydłach Vetro

    profil aluminiowy

1. Jeżeli skrzydło posiada frezowania pod okucia (uchwyt, uchwyt z zamkiem i/lub naparstek) –
zamontować je w skrzydle (okucia należy dokupić)
2. Przy  użyciu  wkrętów  ø4,5x25  zamocować  uchwyty  mocujące  skrzydło  do  jego  górnej
krawędzi,  w osi  grubości  skrzydła,  zgodnie z rys.  3. (wcięcie  w uchwytach skierować w stronę
rewersu skrzydła)
Uwaga:  Przed  montażem,  nawiercić  otwory  ø3x25  w  górnej  krawędzi  skrzydła,  w  miejscach
przewidzianych pod wkręty mocujące uchwyty.

Tab. 2. Wartości parametru X*** w [mm]
Szerokość skrzydła

„60” „70” „80” „90” „100”
Standard** 150 150 150 150 150

Vetro A 87 87 87 105 150
Vetro B ---- 105 150 150 150

** dotyczy wszystkich skrzydeł poza Vetro A i B
*** w Vetro D w wąskim ramiaku X=87. W skrzydłach 
przeznaczonych do montażu w kasecie PA X=190mm.

Rys. 3. Montaż uchwytów do skrzydła

Tab. 1. Szerokość skrzydła
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Szanowni Klienci !

1 – Zgłoszenie reklamacyjne należy składać w punktach zakupu towaru.

2 - Sposób komunikacji  pomiędzy dystrybutorem a dalszymi odbiorcami
produktów  DRE  określa  sam  dystrybutor  przyjmujący  zgłoszenie
reklamacyjne.

3 – Dystrybutor składa zgłoszenie reklamacyjne w firmie DRE. Dla lepszej
i szybszej komunikacji  firma DRE oferuje elektroniczny system zgłoszeń
oraz  formularze  reklamacyjne  dostępne  w  Dziale  Sprzedaży  lub  na
stronach internetowych.  Wykorzystanie  ich  przez dystrybutorów pozwoli
uniknąć  błędów  proceduralnych  oraz  przedłużenia  terminu  załatwienia
reklamacji.

KARTA KONTROLNA

        pieczęć pakowacza

Nazwa wyrobu / Symbol

WARUNKI GWARANCJI
1.  D.R.E. Sp. z o.o. jako Gwarant udziela gwarancji na swoje produkty pod warunkiem, że  zostaną
one  zamontowane  zgodnie  z  zamieszczoną  w  niniejszej  karcie  instrukcją  montażu  oraz  będą
użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
2.   Gwarancja  na sprzedany towar konsumpcyjny  nie wyłącza,  nie ogranicza,  ani  nie zawiesza
uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
3. Gwarancja na wyroby firmy D.R.E. Sp. z o.o. obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez  okres  24  miesięcy  (licząc  od  momentu  wydania  rzeczy  kupującemu),  pod  warunkiem
wykonania obowiązku z pkt. 4 w opisanym terminie.
4.  Uprawniony z gwarancji powinien dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca zakupu wraz z niniejszą
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
5.  Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w terminie 30 dni roboczych,
licząc od dnia dostarczenia  reklamowanego towaru do producenta, chyba, że Klient wyrazi zgodę
na dłuższy termin nie przekraczający dodatkowych 30 dni.
6.  Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy oględzin, wymiany lub naprawy nie dokonano
z przyczyn leżących po stronie kupującego.
7.  W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wadliwego wyrobu.
8.  Oceny charakteru wady i sposobu załatwienia reklamacji dokonuje przedstawiciel Sprzedającego
lub Gwaranta.
9.   Warunkiem rozpatrzenia  reklamacji  dotyczącej  widocznej  usterki  jakości  lub  niezgodności  z
zamówieniem, jest  zgłoszenie jej  przed montażem z jednoczesnym  odstąpieniem od czynności
montażowych.
10.  Gwarancja wygasa w przypadku:
- dokonania jakichkolwiek przeróbek w skrzydle lub w ościeżnicy,
- naruszenia konstrukcji wyrobu,
- dokonania wpisu w karcie gwarancyjnej przez osobę nieupoważnioną.
11.  Gwarancją nie są objęte:
-  mechaniczne  uszkodzenia  oraz  wady  zewnętrzne  powstałe  na  skutek  nieprzestrzegania
prawidłowych zasad w trakcie transportu, składowania i przechowywania wyrobów,
-  przebarwienia,  odkształcenia  i  uszkodzenia  elementów  oraz  podzespołów,  które  powstały  na
skutek  pęcznienia  materiału,  a  spowodowane  były  nadmierną  wilgotnością  powietrza  lub  zbyt
wysoką temperaturą w pomieszczeniach, 
-  wady powstałe na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia  wyrobu na czas prowadzenia robót
budowlanych,  w  tym  uszkodzenia  powłok  lakierniczych  lub  laminowanych,  powstałe  w  wyniku
oklejania wyrobu taśmami samoprzylepnymi,
- wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedbałości Kupującego,
-  montaż wyrobu oraz skutki nieprawidłowej pielęgnacji i konserwacji,
- wadliwe działanie wyrobu będące następstwem zdarzeń losowych, niezależnych od producenta i
warunków eksploatacji,
- naturalne zużycie eksploatacyjne wyrobu,
- braki ilościowe elementów i akcesoriów widocznych przy odbiorze,
- szkody spowodowane przez zwierzęta.

Informujemy, iż specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w
usłojeniu  i  wybarwieniu  poszczególnych  produktów  oraz  elementów  składowych
konkretnego wyrobu.


