
ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
ФАБРИКА ДВЕРЕЙ  «БУДМАЙСТЕР»

Україна,51400,
Дніпропетровська область,
м.Павлоград, вул. Терьошкіна, 9 

тел..:     +38 (0563) 20-93-80
e-mail:  info@verto-doors.com
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РОЗСУВНА СИСТЕМА VERTO-SLIDE з коробкою VERTO-FIT
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З коробкою Verto-FIT / Verto-FIT Plus

рівень готової підлоги

Розсувна система Verto-SLIDE з коробкою Verto-FIT

рівень готової підлоги

МОНТАЖНІ РОЗМІРИ ДВЕРЕЙ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблиця розмірів дверей

R

L

R

ПОЗНАЧЕННЯ:

ширина дверного полотна з чвертю

внутрішня ширина дверної коробки

загальна ширина дверної коробки

ширина розсувної системи

висота дверного полотна з чвертю

внутрішня висота дверної коробки

загальна висота дверної коробки

загальна висота дверної коробки з

розсувною системою

товщина дверного полотна

товщина відбійного елемента розсувної

системи

товщина розсувної системи

ширина отвору стіни (min/max)

висота отвору стіни (min/max)

Допустимі видхилення розмірів, згідно з Українським стандартом (ДСТУ БВ.2.6-99:2009), до 1 метру +/- 1мм, понад 2 метри +/- 2мм.
Добори подступні в розмірі «40», де L =426 мм, H =2040 ммS S

Зазначені в табліці розміри відносяться до всіх міжкімнатних полотен з чвертю та без чверті
Виробник залишає за собою право вносити зміни в розміри продукції TM “Verto”

Розсувна система

VERTO-SLIDE

рівень готової підлоги
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VERTO-SLIDE

ОСТАТОЧНО ЗАТЯНІТЬ ШУРУПИОСТАТОЧНО ЗАТЯНІТЬ ШУРУПИ ОСТАТОЧНО ЗАТЯНІТЬ ШУРУПИОСТАТОЧНО ЗАТЯНІТЬ ШУРУПИ

ОСТАТОЧНО ЗАТЯНІТЬ ШУРУПИНАНЕСІТЬ КЛЕЙОСТАТОЧНО ЗАТЯНІТЬ ШУРУПИНАНЕСІТЬ КЛЕЙОСТАТОЧНО ЗАТЯНІТЬ ШУРУПИНАНЕСІТЬ КЛЕЙОСТАТОЧНО ЗАТЯНІТЬ ШУРУПИ

МОНТАЖНІ БРУСКИ

Візьміть алюмінієву направляючу

та монтажні бруски. Алюмінієва

направляюча має 4 отвори 

діаметром 4мм. Покладіть на рівну 

поверхню монтажні бруски.

ВИРІВНЯЙТЕ КРОМКУ БРУСА

Покладіть направляючу на бруски

салазками уверх. Отвір на направляючій

має бути приблизно посередені монтажного

бруска. Чітко вирівняйте кромку бруса

з великими отворами з кромкою 

направляючої.

ЗАКРІПИТИ НАПРАВЛЯЮЧУ

Закріпіть направляючу з брусками

за допомогою саморізів 3.5х30.

ПРИКЛАДІТЬ НАПРАВЛЯЮЧУ

Прикладіть направляючу до місця її 

розташування таким чином, щоб крайній лівий

або правий монтажний брусок прилягав зверху

до лиштви регульованої коробки «тунель»,

з тієї сторони, де буде кріпитися відбійний брус.

Направляюча планка при цьому має виступати

за коробку на 60 мм.

ВІДРЕГУЛЮЙТЕ РІВЕНЬ

За допомогою рівня горизонтально

відрегулюйте положеня відбійних брусів

згідно розмітці отворів у стіні для  точного

кріплення.

ЗАКРІПІТЬ НАПРАВЛЯЮЧУ НА 

СТІНІ

Просверліть по розмітці у стіні 8 отворів

діаметром 6 мм, встановить дюбеля та 

закріпіть направляючу планку на 

8 саморізів 4.8х90.

ВСТАНОВІТЬ КАРЕТКИ

Встановіть в направляючу планку дві каретки

ВСТАНОВІТЬ ОБМЕЖНИК

Встановіть на обидва кінця направляючої

планки обмежники руху кареток та закріпіть їх.

ВСТАНОВІТЬ ДВА

КРОНШТЕЙНА

Встановіть на верхньому торці дверного

полотна два кронштейна для кріплення полотна

на роліковий механізм. Кожен кронштейн закріпіть

чотирма саморізами 3.5х32

НАВІСЬТЕ ДВЕРНЕ ПОЛОТНО

Навісьте полотно на роліковий механізм.

Перевірьте наявність достатнього проміжку

між полотном та коробкою. За необхідності

відрегулюйте положеня полотна за домогою

кронштейнів для збільшення проміжку.

ПЕРЕВІРЬТЕ НАЯВНІСТЬ

ВІДХИЛЕННЯ

За допомогою рівня визначте наявність 

вертикального відхилення полотна

ВІДРЕГУЛЮЙТЕ ВИСОТУ НАВІСУ

За необхідності відрегулюйте положення

полотна по вертикалі за допомогою болтів 

в узлах кріплення полотна. При цьому

мінімальна відстань між полотном та підлогою

має складати 7-10мм. 

ЗАКРІПІТЬ ВІДБІЙНИЙ БРУС

Виконайте заміри відстані від підлоги 

до направляючої планки. Згідно цього 

обріжте відбійний брус. Прикладіть відбійний 

бурс до лиштви та притисніть бокову кромку

полотна до бруса. В такому положені закріпіть 

відбійний бурс на лиштві за домогою 

саморізів 5х43 додаючи під головку саморіза

шайбу.

ОСТАТОЧНО ВІДРЕГУЛЮЙТЕ 

ПОЛОТНО

Виконайте остаточне регулювання полотна

за допомогою болтів в узлах кріплення.

Перевірте рівномірність проміжку між кромкою

полотна та відбійним брусом.

ВСТАНОВІТЬ ЛИШТВУ

Згідно з розміру відбійного бруса відріжте 

лиштву такого ж розміру. За допомогою

клею та шпонок з’єднайте лиштву з відбійним

 брусом.

ВСТАНОВІТЬ НИЖНЮ

НАПРАВЛЯЮЧУ

Встановіть нижню направляючу у відповідний

паз на нижньому торці полонта.

Повністю відкрийте двері. Відмітьте місця

кріплення направляючої до підлоги. 

Закріпіть направляючу по відмітках

за допомоги двух саморізів. 

ЗБЕРІТЬ ДЕКОРАТИВНУ

НАКЛАДКУ

Розкладіть деталі декоративної накладки

на рівній поверхності

З’ЄДНАЙТЕ БОКОВІ ЧАСТИНИ

З ЛИЦЬОВОЮ ПАНЕЛЬЮ

Нанесіть клей в пази однієї бокової частини

та лицьової планки, з’єднайте ці частини.

Встановіть кути жорскості. Дочекайтеся поки

клей затвердіє. Таким же чином приклейте 

другу бокову частину. 

УВАГА:
TM VERTO не несе відповідальність

за якість роботи розсувної системи

у разі:

1. Якщо монтаж розсувної системи

був виконан у отвір без коробки TM VERTO 

у виконанні «тунель», або з коробкою іншого 

виробника.

2.У разі встановлення на розсувну систему

VERTO-SLIDE дверних полотен іншого

виробника.

Розсувна система

Данна інструкція призначена для визначення порядку
та постідовности виконання операцій з монтажу розсувної
системи Verto-SLIDE в дверному отворі та монтажу
безфальцевого полотна TM VERTO.

Опис порядку монтажа складено з урахуванням того,
що в отвір встановлена коробка Verto-FIT у виконанні
«тунель» з повною відповідністю інструкції з монтажу
 дверних коробок TM VERTO

Інструкція з монтажу

ВСТАНОВІТЬ МОНТАЖНУ

ПЛАНКУ

Перевірьте легкість заходу монтажної

планки в пази на бокових на лицьовій частинах.

Нанесіть 25мм штирих клею з інтервалом

близько 300мм  у відповідні пази та встановіть 

монтажну планку. Зачекайте доки клей затвердіє

ПРИКЛЕЙТЕ УЩІЛЬНЮВАЧ

На місці стику відбійного бруса та лиштви 

встановіть самоклеючий ущільнювач.

ВСТАНОВІТЬ ДЕКОРАТИВНУ

НАКЛАДКУ

За допомогою саморізів 3,5х32 закріпіть

декоративну накладку на монтажних брусах.
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