
System przesuwny 
Instrukcja montażu

1. Zaleca się przeprowadzenie montażu przez wyspecjalizowane grupy montażowe
2. Sprawdzić towar przed przystąpieniem do montażu czy jest zgodny z zamówieniem, czy nie 

posiada uszkodzeń lub innych wad jawnych. Wszystkie widoczne uszkodzenia, zgłoszone 
po zamontowaniu nie podlegają gwarancji!

3. Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić kompletność zestawu. W skład kompletu 
wchodzą:

• system przesuwny 180 cm lub 200 cm
• karnisz 
• profil montażowy z MDF 

Montaż kompletnego systemu:
W skład pełnego zestawu systemu naściennego wchodzą:

• skrzydło przesuwne – dostarczane oddzielnie wg zamówienia
• zabudowa muru – tunel – dostarczana oddzielnie wg zamówienia
• belka odbojowa – dostarczana oddzielnie wg zamówienia
• system przesuwny naścienny

Możliwy jest montaż bez tunelu i/lub belki odbojowej, należy wówczas ominąć 
czynności związane z tymi elementami.

1. Montaż tunelu – zgodnie z instrukcją montażu ościeżnicy Intenso-doors, dostarczaną wraz z 
tunelem

2. Montaż belki odbojowej – zgodnie z instrukcją montażu belki Intenso-doors, dostarczaną 
wraz z belką odbojową.

3. Montaż systemu przesuwnego. 
• Na górnej płaszczyźnie skrzydła przykręcić mocowania wózków, nawiercając wcześniej 

otwory wiertłem zalecanym do średnicy używanych wkrętów montażowych. Oś śruby 
wózka jezdnego powinna znajdować się ok. 150 mm od krawędzi skrzydła.  
Otwory w mocowaniach (w kształcie litery U) powinny być otwarte w kierunku „do 
ściany”.

• Dociąć szynę jezdną na wymagany rozmiarem skrzydła wymiar
• Uzbrojony w wózki, system jezdny zamontować w poziomie, do ściany poprzez profil 

montażowy  (dla systemu z tunelem w kształcie litery L, dla systemu bez zabudowy – płaska 
formatka) .

• Na wózki jezdne założyć skrzydło z mocowaniami i skręcić całość.
• Na podłodze, pod skrzydłem, wyznaczyć miejsce prowadnika dolnego (w pozycji otwartej i 

zamkniętej skrzydła prowadnik musi pozostać pod drzwiami). Prowadnik montowany jest 
zależnie od podłoża wkrętami lub kołkami rozporowymi.

• Maksymalne otwarcie i zamknięcie reguluje się ogranicznikami górnymi zamontowanymi w 
szynie jezdnej. SKRZYDŁO NIE MOŻE UDERZAĆ W BELKĘ ODBOJOWĄ. 

• Doleganie do belki i odległość od podłoża reguluje się śrubami w wózkach jezdnych
4. Montaż karnisza
• po zmontowaniu kompletnego systemu przesuwnego, wraz z belką odbojową i skrzydłem, 

zamontować karnisz, przykręcając go od góry do profilu montażowego. Przed 
przykręceniem należy pamiętać  o nawierceniu otworów pod wkręty w karniszu i profilu.


