
SIA BRODOOR RAŽOTO DURVJU
UZGLABĀŠANAS UN MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

IETEIKUMI:

Durvis nav pieļaujams uzglabāt vai uzstādīt vietās, kur telpas un sienas vēl ir slapjas vai
mitras, vai vispār tajās nav veikti betonēšanas, apmešanas un apdares darbi.
Pēc šīs tehnoloģijas izgatavotās durvis kalpos daudzus gadus nemainot savu formu un
izskatu:

• ja tiks uzglabātas vai izmantotas labi vēdināmās, apkurināmās telpās ar pastāvīgu
gaisa temperatūru robežās no +10 līdz +30C˚ ;

• ja tiks uzglabātas vai ekspluatētas telpās, kur gaisa mitrums nepārsniedz 60%;
• ja tiks uzglabātas horizontālā stāvoklī izmantojot starplikas.

KATEGORISKI AIZLIEGTS:
• tīrīt ar abrazīviem vai skābi saturošiem materiāliem;
• skrāpēt ar asiem priekšmetiem;

• turēt mitrumā vai pieļaut tiešu ūdens iedarbību.

DURVJU MONTĀŽA
• Pārliecinieties, vai durvju ailes izmēri ir vismaz 20 mm platāki un 15mm augstāki

par iegādātā durvju komplekta izmēriem, vai durvju aile ir taisnstūra, ar paralēlēm
malām un taisna.

• Atveriet iepakojumu, izlasiet instrukciju;
• Durvju rāmi novietojiet uz līdzenas, tīras virsmas - grīdas, pieskrūvējiet eņģes pie

rāmja un vērtnes, ņemot vērā durvju vēršanās virzienu, saskrūvējiet kārbu; 
• Ievietojiet durvju komplektu ailē, piefiksējiet ar montāžas skrūvēm un nolīmeņojiet

eņģu puses sānu malu ar ķīļu palīdzību, stingri nostiprinot to;
• Pirms pārējo kārbas elementu piefiksēšanas veiciet distances pieregulēšanu starp

vērtni un kārbu, spraugām starp vērtni un kārbu vertikāli un horizontāli jābūt
vienādām, bet no grīdas ieteicama 25 mm sprauga;

• Pārliecinieties, ka durvis veras brīvi, ja nepieciešams, regulējiet ar skrūvēm tās
pievelkot vai atlaižot;

• Aizpildot spraugu starp rāmi un sienu ar speciālām montāžas putām, raugieties, lai
rāmi neizliektu. Lai izvairītos no šādas situācijas, jālieto starplikas, vismaz četras
katrā pusē, lai sprauga starp durvīm un rāmi ir vienāda (var izmantot kartonu vai
citu ne pārāk cietu materiālu). Starplikas jāatstāj tik ilgi, kamēr putas sacietē!

• Kad putas sacietējušas varam pabeigt durvju montāžu, piestiprināt seglīstes,
rokturus un novērtēt savu pirkumu un veikumu.

• Pretenzijas par durvju kvalitāti izskatīsim, ja tās tiks iesniegta rakstiski un ievēroti
visi augstākminētie ieteikumi.

Ar cieņu, BRODOOR


