INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI
BRAMY GARAŻOWEJ ROZWIERNEJ

Dziękujemy Państwu za zakup produktu firmy LEGBUD GARGULA
Montaż produktu powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta lub inne potwierdzone pisemnie kwalifikacje w
tym względzie. Montaż wykonany przez nieuprawnione osoby wykonywany jest na odpowiedzialność zlecającego.

Brama garażowa rozwierna jest standardowo wyposażona w blachy montażowe. Blachy te są przymocowane do zewnętrznych lic ościeżnicy
(rys.1).
Montaż bramy garażowej rozwiernej rozpoczynamy od obrócenia blach montażowych o kąt 90° w kierunku wnętrza garażu (rys. 2).

Rys.1 Blacha montażowa

Rys.2 Blacha montażowa ustawiona

Kolejnym krokiem jest umieszczenie bramy w otworze. Na tym etapie należy zwrócić szczególną uwagę na poziom przyszłej posadzki,
(wysokość progu bramy wynosi 30 mm) i w razie potrzeby bramę w otworze ustawić na podkładach odpowiedniej grubości (rys.3).
Następnie należy ustawić bramę w otworze za pomocą, np. klinów drewnianych (rys.3).

Rys.3 Ustawianie drzwi w otworze za pomocą klinów

W czasie ustawiania bramy w otworze należy zwrócić szczególną uwagę, aby, odległość pomiędzy skrzydłami a ościeżnicą była
równa na całym obwodzie bramy (rys.4).

Rys.4 Ustawienie równej odległości pomiędzy skrzydłami bramy a ościeżnicą.
Po ustawieniu bramy w otworze przystępujemy do zamocowania ościeżnicy bramy w ścianie. W tym celu mocujemy ościeżnicę kołkami
rozporowymi w ścianie za pośrednictwem blach montażowych (rys. 5).

Rys.5 Mocowanie ościeżnicy bramy do ściany.
Następnie należy wypełnić szczeliną pomiędzy ścianami otworu a ościeżnicą drzwi pianką montażową. Przed przystąpieniem do piankowania
należy zabezpieczyć ościeżnicę przed ściśnięciem za pomocą rozpórek poziomych i pionowych. Po stwardnieniu pianki jej nadmiar należy
obciąć równo z ościeżnicą. Przed pierwszym otwarciem bramy należy zdemontować element zabezpieczający przed otwarciem się bramy w
czasie transportu (rys. 6).

Rys.6 Element zabezpieczający przed otwarciem się bramy.

Po zakończeniu montażu i sprawdzeniu poprawności działania bramy, należy bezzwłocznie usunąć folię ochronną z poszycia drzwi.
Niezastosowanie się do tego zalecenia spowoduję z upływem czasu trwałe połączenie folii ochronnej z poszyciem drzwi, co spowoduje
niemożność jej późniejszego usunięcia.
Tak zamontowana brama jest gotowa do użytku.
Konserwacja:
Do mycia bramy nie należy używać środków żrących
Okresowo smarować ruchome części bramy (zawiasy, rygle)

