
Systémy suchej výstavby

Knauf Pocket Kit
Montážny návod Tichý doraz
jednostranný /obojstranný       

09/2017



Seite ??Copyright by Knauf Gips KG

Obsah

2
3 
4
5
5
6
7
8
8

Obsah balenia
Demontáž posuvných dverí
Vybratie štandardného dorazu a nosných vozíkov 
Výmena dorazu na puzdrovej strane
Montáž Tichého dorazu na puzdrovej strane
Montáž Tichého dorazu na dorazovej strane
Montáž dorazu s gumovým tesnením na dorazovej strane
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Doplnková sada na jednostranné tlmenie zatvárania a otvárania posuvných dverí

Tichý doraz - jednostranný
Obsah balenia

DA: 
DB:
DC:
DD:
DE:
DF:

Jednostranný tlmič zatvárania, 1x
Zarážka na puzdrovú stranu, 1x
Zarážka na dorazovú stranu, 1x
Doraz s gumovým tesnením na puzdrovú stranu, 1x
Doraz s gumovým tesnením na dorazovú stranu, 1x
Vrecko so skrutkami, 1x

DA

DE

Tichý doraz - jednostranný

DB

DC

DD

DF

Obojstranné tlmenie zatvárania je možné
montovať pre šírky dverného krídla 
950 mm (drevenné), 1050 (sklenené). 

Pre obojstranné tlmenie zatvária je
potrebné objednať ešte jednu sadu.
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1  Demontáž posuvných dverí

2.

1.

3.

2 Vybratie štandardného dorazu a nosných vozíkov

1.

2. 3.



3 Odstránenie štandardného dorazu na puzdrovej strane. 
Pri jednostrannom tichom doraze na dorazovej strane sa tento krok preskočí a pokračuje sa krokom 5 a 8.

1.

3.

4.

2.
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4 Nastavenie dorazu s gumovým tesnením na puzdrovej strane

1.

2.DD



6 Montáž tichého dorazu na puzdrovej strane.

1.

2.

3. 4.

DA

5 Pred osadením sa musí Tichý doraz napnúť 
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8 Montáž tichého dorazu na dorazovej strane
Pri jednostrannom tichom doraze na puzdrovej strane sa tento krok preskočí a pokračuje sa krokom 11.

7 Nastavenie uhla tichého dorazu pri spojení s nosným vozíkom

Pozor: Tlmiaca kladka tichého 
dorazu musí bežať súčasne. Pri 
príliš nízkom prítlaku je počuť 
zvuk brúsenia.

2.

1.

3.

4.

DA



9 Nastavenie uhla tichého dorazu pri spojení s nosným vozíkom na dorazovej strane

Pozor: Tlmiaca kladka tichého 
dorazu musí bežať súčasne. Pri 
príliš nízkom prítlaku je počuť 
zvuk brúsenia.

10 Montáž dorazu s gumovým tesnením na dorazovej strane

1. 2.

DE
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11 Uvoľňovaciu zarážku montovať podľa použitia tichého dorazu na dorazovej alebo puzdrovej strane. 

1. 2.

12 Úprava pozície dorazu s gumovým tesnením na puzdrovej strane
Pri jednostrannom tichom doraze na dorazovej strane sa tento krok vynecháva.

1.

2.

DBDC
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Systémy suchej výstavby

Konštrukčné, statické a stavebno fyzikálne vlastnosti systémov Knauf sa 

dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf, alebo 

výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf. Právo na technické zmeny 

vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Okrem údajov v tomto technickom 

liste je nutné dodržiavať všetky všeobecne dostupné pravidlá pre výstavbu, 

normy, smernice a vyhlášky. Naša záruka sa vzťahuje len na produkty firmy 

Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe, a preto 

nemôžu byť bez korekcií použité v odlišných podmienkach. Všetky práva 

vyhradené. Zmeny, dotlač, fotomechanická a elektronická reprodukcia, aj 

čiastočná, podlieha výslovnému súhlasu firmy Knauf.

www.knauf.sk

Knauf Bratislava, s.r.o.
Einsteinova 19, 851 01 Bratislava
SK

Zákaznícky servis
+421 2 582 40 811
+421 2 5363 1075
info@knauf.sk


