Kit
Souprava stavebního pouzdra určená pro

posuvné dveře do sádrokartonových příček

Patentováno

• Scrigno Kit
Scrigno Kit je montážní souprava stavebního pozdra pro
sádrokartonové příčky, je snadno a rychle sestavitelná a
díky praktickému západkovému systému není třeba
použití spojovacího materiálu.
Rám je zhotoven pouze z kovu bez plastových
komponent ů. Vyznačuj se pevností, jako rámy
tradiční konstrukce, umožňuje maximální úsporu
prostoru během přepravy a při skladování a s
pouhými dvěma modely je možné pokrýt
širokou škálu standardních rozměrů.
Za pár minut jej smontujeme na pracovním
stole a upravíme vyznačené jednotlivé prvky
(vodící lišta, PVC a dřevěná /distanční/
rozpěrka). Upravené hrany nejsou nikdy
viditelné a k montáži již nic nepotřebujeme.
Zkompletované pouzdro se umístí do
připravené příčky ze sádrokartonu.

Dostupné verze:
• 600-800: umožňuje zhotovení čtyř rozměrů
jednokřídlých dveří o rozměrech 600, 700,
800 mm a odpovídajících dvoukřídlých dveří o
rozměrech 1235, 1435, 1635 mm;
• 900-1000: umožňuje zhotovení dvou rozměrů
jednokřídlých dveří, 900 a 1000 mm, a
odpovídajících dvoukřídlých dveří o rozměrech
1835 a 2035 mm.
Jednoduchý výběr rozměrů není možné zaměnit díky
západkovému pozičnímu systému. Tento úkon nabízí de facto
zjednodušení montážní operace, což ocení jak profesionálové, tak
koneční zákazníci při svépomocné montáži.
Pokud si přejeme pouzdro pro dvojité posuvné dveře, stačí spojit dva proti
sobě postavené Scrigno Kit nezbytné doplňky jsou již obsaženy v balení.
Scrigno Kit umožňuje instalaci posuvných dveří o maximální
hmotnosti 120 kg.

Výhody:
• rychlá kompletace: sestavení je rychlé, intuitivní a nevyžaduje šrouby;
• manipulace: balení je zmenšeno na minimum (2200 x 190 x 130 mm),
snadná přenosnost a skladovatelnost i na stavbě;
• snadná instalace do sádrokartonové stěny nebo příčky;
• všestrannost
• maximální ekonomické využití.

Obsah soupravy:
• čtyři vertikální celoplechové sloupky o šířce 0,8 mm, z čehož 2 jsou na začátku
vyztuženy speciálním plechovým profilem o šířce 2,4 mm; vodící posuvná lišta,
dřevěná /distanční/ rozpěrka, spodní a horní základna z plechu o šířce 1 mm;
• výbava doplňků obsahuje: 1sáček s pojezdovými vozíky, svorkami a doplňky pro
montáž dveří, 60 šroubů (3,5 mm x 19 mm) pro upevnění sádrokartonu k
vertikálním sloupkům a spojovací profil pro spojení dvou jednokřídlých pouzder
na jedny dvoukřídlé.
Obsah soupravy
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• Horizontální řez dvoukřídlého pouzdra

• SCRIGNO KIT 600 - 800
Pro jednokřídlé dveře

600 x 1970 / 2100
700 x 1970 / 2100
800 x 1970 / 2100

Celkové rozměry
Li x Hi

1290 x 2075 / 2205
1490 x 2075 / 2205
1690 x 2075 / 2205

Dokončená stěna / Vnitřní prostor
Pf/Si

Rozměry dveřního křídla
Lp x Hp

100/54 - 125/79

650 x 1985 / 2110
750 x 1985 / 2110
850 x 1985 / 2110

100/54 - 125/79

2 x 650 x 1985 / 2110
2 x 750 x 1985 / 2110
2 x 850 x 1985 / 2110

105

Nominální rozměry
LxH

Hi

2555 x 2075 / 2205
2955 x 2075 / 2205
3355 x 2075 / 2205

40/43

H

Hp

1235 x 1970 / 2100
1435 x 1970 / 2100
1635 x 1970 / 2100

50

Pro dvoukřídlé dveře

• SCRIGNO KIT 900 - 1000
Pro jednokřídlé dveře

6

Nominální rozměry
LxH

Celkové rozměry
Li x Hi

Dokončená stěna / Vnitřní prostor
Pf/Si

Rozměry dveřního křídla
Lp x Hp

900 x 1970 / 2100
1000 x 1970 / 2100

1890 x 2075 / 2205
2090 x 2075 / 2205

100/54 - 125/79

950 x 1985 / 2110
1050 x 1985 / 2110

100/54 - 125/79

2 x 950 x 1985 / 2110
2 x 1050 x 1985 / 2110

Pro dvoukřídlé dveře
1835 x 1970 / 2100
2035 x 1970 / 2100

3755 x 2075 / 2205
4155 x 2075 / 2205

• vertikální řez

Pf

• Jednokřídlé

• Zanesení rozměrů
• Zanesení rozměrů u jednokřídlých dveří Souprava 600+800

• Zanesení rozměrů u dvoukřídlých dveří Souprava 600+800

Zaříznutí
kolejnice
a rozpěrky

Průchod
(L)

Základní
délka “C”
(Lc)

Rozměry
dveřního křídla
(Lp)

Celkové
prostorové
rozměry
(Li)

Zaříznutí
kolejnice
a rozpěrky

Průchod
(L)

Základní
délka “C”
(Lc)

Rozměry
dveřního křídla
(Lp)

Celkové
prostorové
rozměry
(Li)

6S
7S
8S

600
700
800

615
715
815

650
750
850

1290
1490
1690

6D
7D
8D

1235
1435
1635

615
715
815

2 x 650
2 x 750
2 x 850

2555
2955
3355

• Zanesení rozměrů u jednokřídlých dveří Souprava 900+1000
9S
10S

1

900
1000

915
1015

950
1050

• Zanesení rozměrů u dvoukřídlých dveří Souprava 900+1000

1890
2090

9D
10D

1835
2035

915
1015

2 x 950
2 x 1050

3755
4155

Zařízněte kolejnici “F” dle zvoleného rozměru, na zadní straně
Zařízněte profily z PVC “M”, na přední straně

M

F
D
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Zařízněte distanční dřevěnou rozpěru “E” na požadovaný rozměr (viz tabulka)

E

Dle potřeby upravte (ustřihněte) plechový profil “C” – umístěný na podlaze (viz tabulka)
Lc
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Posuvná kolejnice s vyznačením rozměrů
Umožňuje nezaměnitelnou orientaci při
výběru a zakrácení na požadovaný rozměr.

Prvek pro zavěšení
Zacvaknutím vymezí
zvolený rozměr.

Tvarovaný vlnitý profil
Vertikální tvarování, z plechu o šířce
0,8 mm, dodává konstrukci pevnost.
Díky speciálnímu tvarování je možné
upevnit sádrokartonové desky pomocí
šroubů. Posílíme tím tak pevnost a
usnadníme pokládání.

Postranní úhelník
Umožní zakotvení vodící lišty
do konstrukce příčky.all.

Posuvný systém
Zaručuje kvalitní posuv s vysokou životností.
Skládá se z vodící lišty z lisovaného hliníku
a páru pojezdových vozíků o nosnosti 80 Kg.

Nosníky pro lepší upevnění
Umožňují připevnit vodící lištu
do konstrukce příčky.
Přední profil
Díky zvláštnímu tvarování s dvojitým
vyztuženým ohybem a zvětšené tloušťce
vodící lišty o 1,2 mm zvyšuje odolnost
proti bočnímu tlaku.

Západková montáž
Stavební pouzdro se montuje bez
použití šroubů pouhým
“zacvakáváním”.

Dřevěná /distanční/ rozpěrka
D
Zaručuje přesné dodržování šířky při
Z
zzměně rozměrů. Předtištěné míry
na /distanční/ rozpěrce.
n

Předvrtaný spondí profil
Na spodním profilu je již předem
připraven otvor pro instalaci spodního
vodícího prvku (trnu), který umožňuje
bezproblémová zasunutí dveřního
křídla do pouzdra.

• Dvoukřídlé pouzdro

S dodanými šrouby upevněte profily “S” do vodících lišt “F”.
Obě pouzdra umístěte s již vloženou vodící lištou jedno proti druhému.
Spojte obě vodící lišty pomocí profilů, jak je znázorněno na obrázku.
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Výhody Sady od firmy Scrigno
Tradiční řešení

Prostor ztracený bez použití Sady od firmy Scrigno
Inovační řešení

Prostor získaný použitím Sady od firmy Scrigno
je 2,6 metrů čtverečných

Prodej a informace na e-shopu www.dvere.cz

