
d r z w i  a n t y w t a m a n i o w e  i z a m k i

w ybrane pozycje z oferty
•  atestowane drzwi wewnętrzne wejściowe -  przeciwpożarowe 

o zwiększonej odporności na włamanie GERDA AP30
•  atestowane drzwi wewnętrzne wejściowe o zwiększonej 

odporności na włamanie GERDA SX 10
•  zamki drzwiowe nawierzchniowe atestowane i standardowe
•  zamki drzwiowe wpuszczane atestowane i standardowe
•  kłódki atestowane i standardowe
•  wkładki bębenkowe atestowane i standardowe
•  atestowane tarcze drzwiowe

GERDA AP30 GERDA SX 10

zamek atestowany 
TYTAN ZX Plus

zamek atestowany 
TYTAN ZK

zamek atestowany 
TYTAN ZXZ

zamek atestowany 
ZX 1000

zamek atestowany 
z alarmem TYTAN ZE-1

Nowość

TYTAN ZE-2 zamek standardowy ZG 100/ZG 200

zamki atestowane 
ZW 550 ZW 1000 ZW 3000

zamek standardowy 
ZW 100

tarcze atestowane 
drzwiowe TD 1000

wkładka standardowa wkładka atestowana
WK-E1 WK M4 WK RIM M4

wkładki atestowane CL

Pełną ofertę produktów firmy GERDA można uzyskać 
na stronie internetowej www.gerda.pl

kłódki standardowe

kłódki atestowane 
systemu HSS

M.23.109

http://www.gerda.pl


G Z R D A
d r r w i  a n t y w t a m a n i o w e  i z a m k i

Gerda Sp. z o.o., O/Warszawa 
www.gerda.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI GERDA TT, GERDA GTT,GERDA TT PLUS, GERDA GTT PLUS, 
GERDA TT MAX, GERDA GTT MAX, GERDA TT PLUS DUO, GERDA GTT PLUS DUO

Instrukcja niniejsza obejmuje montaż drzwi zewnętrznych z ościeżnicami objętych handlowym 
standardem dostaw.
Drzwi GERDA TT, GERDA GTT z ościeżnicami:
• FAT1 -asymetrycznąz uszczelką lub
• FTT1 -  narożnikowąz uszczelką
Drzwi GERDA TT PLUS, GERDA GTT PLUS z ościeżnicą:
• FA T3-asymetrycznąz uszczelką
Drzwi GERDA TT MAX, GERDA GTT MAXz ościeżnicami:
• FA T3-asymetryczną z uszczelką
Drzwi GERDA TT PLUS DUO i GERDA GTT PLUS DUO z ościeżnicą:
• FAX2 -  asymetryczną z uszczelką
Drzwi z tymi ościeżnicami spełniają również wszystkie wymagania drzwi wewnętrznych wejściowych 
i takie ich stosowanie uznawane jest za celowe. Zasady montażu drzwi ze wszystkimi rodzajami 
ościeżnic są takie same.

1. Przeznaczenie i charakterystyka drzwi
Drzwi GERDA TT, GERDA TT PLUS, GERDA GTT, GERDA GTT PLUS, GERDA TT MAX i GERDA 
GTT MAX, GERDA TT PLUS DUO i GERDA GTT PLUS DUO są przeznaczone do stosowania jako 
drzwi zewnętrzne i wewnętrzne wejściowe w budownictwie jedno- i wielorodzinnym.
Drzwi GERDA TT, GERDA GTT, GERDA TT PLUS GERDA GTT PLUS, GERDA TT MAX, GERDA GTT 
MAX są to drzwi jednoskrzydłowe rozwierane, GERDA TT PLUS DUO i GERDA GTT PLUS DUO drzwi 
dwuskrzydłowe rozwieralne, lewe lub prawe, otwierane do wnętrza lub na zewnątrz chronionego 
pomieszczenia. Skrzydło drzwi posiada budowę skrzynkową wykonaną z ocynkowanej blachy stalowej, 
laminowanej dekoracyjną folią ochronną PVC. Wnętrze skrzydła wypełnione jest styropianem lub 
pianką PUR. Płaty skrzydła drzwi GERDA TT, GERDA TT PLUS, GERDA TT MAX, GERDA GTT PLUS 
DUO wykonane są w wersji płaskiej lub z wzorem dekoracyjnym (tłoczonym).
Płaty skrzydła drzwi GERDA GTT, GERDA GTT PLUS, GERDA GTT MAX, GERDA GTT PLUS DUO 
wykonane są z wzorem dekoracyjnym (tłoczonym) oraz wyposażone są w przeszklenia ze szkła 
zespolonego.
Ościeżnice drzwi wyprofilowane są z blachy stalowej ocynkowanej, laminowanej dekoracyjną folią 
ochronną PVC.

2. Wykaz elementów wchodzących w skład drzwi do montażu:
I. Skrzydło drzwi

1. Wyposażenie zamontowane przez producenta w skrzydle drzwi:

•zamek główny ZW 1000-d rzw i GERDA TT, GERDA TT PLUS, GERDA GTT,
GERDA GTT PLUS, GERDA TT PLUS DUO i GERDA GTT PLUS DUO,

• zamek główny ZW 3000M wielopunktowy w zespole z zamkiem pomocniczym i ryglem pionowym -  
drzwi GERDA TT MAX, GERDA GTT MAX

• zamek dodatkowy ZW 500
• uszczelka przylgowa

2. Wyposażenie instalowane w trakcie montażu (zestaw montażowy):
• wkładka bębenkowa profilowa zamka głównego długości L (mm):

L 30/45 -  drzwi GERDA TT, GERDA GTT
L 35/50 -  drzwi GERDA TT PLUS, GERDA GTT PLUS, GERDA TT MAX,

GERDA GTT MAX, GERDA TT PLUS DUO i GERDA GTT PLUS DUO
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• tarcza drzwiowa wkładki bębenkowej z szyldami
• wkładka bębenkowa profilowa z gałką zamka dodatkowego długości L (mm).

Dla drzwi otwieranych na zewnątrz:
L 28G/43 lub L 30G/45 -  drzwi GERDA TT, GERDA GTT 
L 35G/50 -  drzwi GERDA TT PLUS, GERDA GTT PLUS, GERDA TT MAX,

GERDA GTT MAX, GERDA TT PLUS DUO, GERDA GTT PLUS DUO 
Dla drzwi otwieranych do wewnątrz:
L 43G/28 lub L 45G/30 -  drzwi GERDA TT, GERDA GTT 
L 50G /35-drzwi GERDA TT PLUS, GERDA GTT PLUS, GERDA TT MAX,

GERDA GTT MAX, GERDA TT PLUS DUO, GERDA GTT PLUS DUO
• tarcza drzwiowa wkładki z szyldami
• zespół klamek z tarczami
• elementy mocujące tarcze drzwiowe
• bolce przeciwwyważeniowe
• zawiasy trójskrzydełkowe
• podkładki regulacyjne
• wizjer (opcjonalnie)
• zapornica ZS 10 -  opcjonalnie tylko dla drzwi GERDA TT PLUS, GERDA GTT PLUS,

GERDA TT MAX, GERDA GTT MAX

II. Ościeżnica -  instalowana w trakcie montażu 
Drzwi GERDA TT, GERDA GTT

• FAT 1 -  asymetryczna z uszczelką lub
• FTT1 -  narożnikowa z uszczelką

Drzwi GERDA TT PLUS, GERDA GTT PLUS, GERDA TT MAX, GERDA GTT MAX
• FAT 3 -  asymetryczna z uszczelką
• uszczelka ościeżnicy (zwój)
• zestaw montażowy ościeżnicy

Drzwi GERDA TT PLUS DUO, GERDA GTT PLUS DUO
• FAX 2 -  asymetryczna z uszczelką
• uszczelka ościeżnicy

III. Próg -  instalowany w trakcie montażu 
Dla drzwi GERDA TT, GERDA GTT

• drewniany grubości 19 mm, 35 mm z uszczelką
• metalowy grubości 19 mm, 32 mm z uszczelką

Dla drzwi GERDA TT PLUS, GERDA GTT PLUS, GERDA TT MAX, GERDA GTT MAX
• drewniany grubości 19 mm, 35 mm z uszczelką
• metalowy grubości 19 mm, 32 mm z uszczelką

Dla drzwi GERDA TT PLUS DUO, GERDA GTT PLUS DUO
• metalowy grubości 19 mm z uszczelką

3. Budowa drzwi.
Budowę skrzydeł drzwi i ościeżnic a także system ich uszczelniania oraz potrzebne do 
montażu wymiary podają rysunki (rys. 1-12 oraz tabela 1,2, 3).
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NOTATKI
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Konserwacja wkładek
Konserwować specjalnym środkiem GERDA do konserwacji 
wkładek dostępnym w powszechnej sieci sprzedaży 
lub innymi przeznaczonymi do tego celu. Przy intensywnej 
eksploatacji lub bezpośrednim oddziaływaniu atmosferycznym 
konserwować raz na kwartał, w pozostałych przypadkach 
dwa razy do roku.

NOTATKI

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian związanych z modyfikacją wyrobów, dokumentów lub innych 
informacji dołączanych do wyrobu, których może nie zawierać niniejsza instrukcja montażu drzwi.
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rys. 1 Skrzydło drzwi GERDA GTT, GERDA GTT PLUS

1 pokrycie zewnętrzne, 2. pokrycie wewnętrzne, 3. drewniane wzmocnienia pod zawiasy,
4 drewniane wzmocnienie skrzydła, 5.; 6.; 7. drewniane wzmocnienia zamków, 6. wypełnienie drzwi,
9. listwa zamykająca, 10. listwa drewniana, 11. wkręt mocujący listwę, 12. uszczelka 13. bolec stały, 14. zawiasa,
15. zamek ZW 1000, 16. zamek ZW 500, 17. Zapcmica ZS10 (tylko dla drzwi Gerda TT Plus)
18. szyba zespolona górna, 19. szyba zespolona dolna, 20. ramka wewnętrzna, 21 ramka zewnętrzna, 22. uszczelka, 
23. wkręt mocujący, 24. uszczelka szyby iw o-* 1 no 3



rys. 2 Skrzydło drzwi GERDA TT, GERDA TT PLUS

1. pokrycie zewnętrzne, 2. pokrycie wewnętrzne, 3. drewniane wzmocnienia pod zawiasy,
4. drewniane wzmocnienie skrzydła; 5.;6.;7. drewniane wzmocnienia zamków,
8. wypełnienie drzwi, 9. listwa zamykająca, 10. listwa drewniana, 11. wkręt mocujący listwę 
12 uszczelka 13bolec stały, 14. zawiasa, 15. zamek Z W  1000, 16. zamek ZW  500,
17. Zapornica ZS10 (tylko dla drzwi Gerda TT Plus).4 M.23.109



W tym czasie drzwi powinny być zamknięte. Nadmiar pianki z upływów przez szczeliny 
usunąć można ostrym nożem. Miejsce styku ościeżnicy z ościeżem, po usunięciu 
wypływów pianki, zamaskować można gładzią gipsową.

19) Zamontowanie progu i ewentualnie wizjera.
Dla drzwi GERDA TT PLUS DUO i GERDA GTT PLUS DUO bezwzględnie 
zastosować próg przy montażu ościeżnicy.
Wizjer można instalować w dowolnie wybranym miejscu skrzydła drzwi o płaskiej 
powierzchni.

20) Zabezpieczenie przed wysunięciem trzpieni z zawiasów poprzez ich mocne dociśnięcie 
wkrętami.

21) Zdjęcie folii ochronnej ze skrzydeł drzwi i ościeżnicy.
22) Montaż zapornicy ZS10 (opcjonalnie) w drzwiach GERDA TT PLUS, GTT PLUS,

TT MAX, GTT MAX według instrukcji zawartej w opakowaniu zapornicy.
23) Skracanie skrzydła drzwi.

Skracanie skrzydła drzwi dotyczy tylko drzwi GERDA TT, GTT, TT PLUS, GTT PLUS, TT MAX, 
GTT MAX. Nie dopuszcza się skracania drzwi GERDA TT PLUS DUO i GTT PLUS DUO. 
Istnieje możliwość skrócenia skrzydła drzwi o wartość do 15 mm. W tym celu należy:
-  wykręcić wkręty mocujące listwę zamykającą,
-  zdjąć listwę zamykającą,
-  uciąć skrzydło drzwi (blachy płatów wraz z listwą drewnianą),
-  zabezpieczyć dolną belkę drewnianą, będącą wypełnieniem listwy zamykającej, 
ogólnodostępnym preparatem do zabezpieczania drewna przed wpływem warunków 
atmosferycznych,
-  nałożyć listwę zamykającą,
-  zamocować listwę zamykającą wkrętami.
Ze względu na duży stopień trudności ucinania skrzydła drzwi wykonywanie tego 
zabiegu nie jest zalecane.
Przy skracaniu skrzydła drzwi powyżej 15 mm ze względu na całkowite odcięcie belki 
drewnianej jako wypełnienia listwy zamykającej należy zamontować specjalną 
zewnętrzną listwę zamykającą mocowaną na nity Fe/Fe 4,0x6,0 mm (dostępne w sieci 
sprzedaży na specjalne zamówienie).

6. Uwagi końcowe, zalecenia.
1) Dokładność ustawienia ościeżnicy w ościeżu według podanych zasad, ze ścisłym 

zachowaniem wymienionej kolejności, jest podstawą długotrwałego poprawnego 
działania drzwi.

2) Dla drzwi do zastosowań zewnętrznych (montowanych w ścianach zewnętrznych 
budynków), zalecane jest;
-  stosowanie progów drewnianych,
-  montowanie drzwi z kierunkiem otwarcia na zewnątrz, spełniającym warunek 

szczelności na wodę opadową (opady atmosferyczne) oraz zmniejszającym efekt 
wytwarzanie się kondensatu wody (roszenie) na ościeżnicy przy niskich 
temperaturach zewnętrznych i podwyższonej wilgotności względnej powietrza 
wewnątrz pomieszczenia.

3) Drzwi zewnętrzne, dla zapewnienia właściwego i wieloletniego ich użytkowania, nie 
powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania UV. Zaleca się 
zamontowanie zadaszenia chroniącego drzwi przed intensywnym nasłonecznieniem.

4) W celu usuwania zabrudzeń z powierzchni skrzydła i ościeżnicy należy stosować 
dostępne środki czyszczące (detergenty) w płynie, a nie w proszku o nieagresywnym 
działaniu. Zabrudzenia chemiczne (flamaster wodoodporny, długopis) usuwać można 
skutecznie spirytusem (denaturat). Nie należy stosować do tego celu acetonu (np. 
zmywacz do paznokci) który usuwa warstwę lakieru akrylowego z powierzchni folii 
dekoracyjnej PVC powodując jej bardzo widoczne zmatowienie.
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13) Zawieszenie na zawiasach skrzydła drzwi.
Sprawdzić:
-  ustawienie po środku ościeżnicy skrzydła drzwi;
Dla dwuskrzydłowych: zawieszenie na zawiasach skrzydła biernego i głównego w 
podanej kolejności. Należy zachować szczególną ostrożność podczas regulacji 
skrzydła biernego, aby nie doszło do zarysowania górnej belki ościeżnicy przez górną 
krawędź przylgi skrzydła biernego.
-  równoległość brzegów skrzydła do brzegów ościeżnicy;
-  pracę zamków (ryglowania).
Ewentualną korektę ustawienia skrzydła należy dokonać regulacją zawiasów.

14) Zlicowanie belki ryglowej z powierzchnią skrzydła przy zatrzaśniętej zastawce zamka 
głównego ZW1000 (ZW 3000M)* i dociśniętym skrzydle do ościeżnicy.

15) Zamocowanie dyblami (2 skrajne i 1 środkowy) belki ryglowej lub zawiasowej skrzydła 
biernego w przypadku drzwi dwuskrzydłowych.

16) Wciśnięciu uszczelki KA-2 w kanałki belek ościeżnicy.
W celu zabezpieczenia uszczelek przed ich przesunięciem należy ich końce przykleić 
do ościeżnicy i przylgi skrzydła drzwi używając kleju cyjanoakrylanowego.

17) Sprawdzenie poprawności działania drzwi -  otwieranie i zamykanie oraz ryglowanie 
zamków. Dla drzwi zewnętrznych otwieranych na zewnątrz narażonych na 
bezpośrednie działanie słońca, bardzo ważne jest ustawienie i sprawdzenie szczeliny 
między przylgą skrzydła a ościeżnicą lub między przylgą skrzydła czynnego a 
płaszczyzną skrzydła biernego dla drzwi dwuskrzydłowych, która powinna wynosić 
3 mm. Sprawdzić ją należy w górnym i dolnym narożu skrzydła po stronie zamków. 
Zaryglowane drzwi po zwolnieniu klamką zapadki powinny być odsunięte przez 
uszczelki od ościeżnicy 0,8-1,0 mm.

18) Wypełnienie zaprawą cementową lub pianką montażową wewnętrznego profilu 
ościeżnicy i szczeliny między ościeżnicą a brzegiem otworu.
Wypełnienie zaprawa cementowa.
Składniki zaprawy;
-  cement portlandzki 350 -  30%,
-  piasek o granulacji do 2 mm -  70%,
-woda.
Przy przewidywanym użytkowaniu drzwi, w krótkim czasie po ich montażu 

(pomieszczenia zamieszkałe), zalecane jest uzupełnienie mieszanki cementem 
montażowym CERESU CX5, w ilości 5%, pozwalającym na delikatne korzystanie z 
drzwi po 3—4 godzinach.
Czynność tą wykonać należy po zwilżeniu wodą(np. spryskiwaczem) powierzchni 
otworu ościeża, narzuceniem przez szczelinę między brzegiem ościeżnicy a brzegiem 
ościeża, zaprawy do wnętrza profilu ościeżnicy. W trakcie narzucania zaprawy -  belki 
ościeżnicy, należy lekko opukiwać młotkiem gumowym. Powoduje to opadanie zaprawy 
i dokładne wypełnienia wnętrza profilu belki.
Przy zastosowaniu zaprawy bez cementu CERERSIT CX5 wskazane jest 
pozostawienie zamkniętych drzwi na kilka dni.
W początkowym okresie należy korzystać z drzwi delikatnie pamiętając o tym, że 
zaprawa cementowa, pełną wysoką wytrzymałość osiąga po 28 dniach.
Wypełnienie pianka poliuretanowa PUR-  nie zalecane, możliwe do zastosowania tylko 
dla drzwi wewnętrznych wejściowych.
Po zwilżeniu wodą powierzchni otworu ościeża przez szczelinę między brzegiem 
otworu a brzegiem ościeżnicy, wprowadzić należy w jej wewnętrzny profil piankę 
montażową budowlaną PUR.
Czas utwardzania pianki zależy od temperatury otoczenia i w 20°C trwa ~ 2 godziny.

* dotyczy drzwi GERDA TT MAX, GTT MAX
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rys. 3 Skrzydło drzwi GERDA GTT MAX -  wersja z zamkiem ZW 3000M
(w zestawie z zamkiem pomocniczym i ryglem górnym)

1 - pokrycie zewnętrzne, 2 - pokrycie wewnętrzne, 3 - drewniane wzmocnienia pod zawiasy,
4,5,6 i 7 - drewniane wzmocnienia zamków, 8 - drewniane wzmocnienie rygla górnego, 9 - wypełnienie skrzydła 

10 - listwa zamykająca, 11 - wypełnienie listwy zamykającej, 12 - uszczelka, 13 - bolec stały, 14 - zawias,
15 -  zamek główny ZW3000M, 16 - zamek dodatkowy ZW  500. 17 - zapornica, 18 - zamek pomocniczy, 19 * rygiel pionowy 

20 - cięgno górne, 21 - cięgno dolne, 22 * ramka wewnętrzna, 23 - ramka zewnętrzna, 24 - wkręt mocujący,
25 - uszczelka szyby, 26 - uszczelka , 27 - szyba zespolona
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rys. 4 Skrzydło drzwi GERDA TT MAX -  wersja z zamkiem ZW 3000M
(w zestawie z zamkiem pomocniczym i ryglem górnym)

1 - pokrycie zewnętrzne, 2 - pokrycie wewnętrzne, 3 - drewniane wzmocnienia pod zawiasy,
4,5,6 i 7 - drewniane wzmocnienia pod zawiasy, 8 - drewniane wzmocnienie rygla górnego, 9 - wypełnienie skrzydła 

10 - listwa zamykająca, 11 - wypełnienie listwy zamykającej, 12 -  uszczelka, 13 - bolec stały 14 - zawias,
15 - zamek główny ZW3000M, 16 - zamek dodatkowy ZW  500, 17 -  zapomica, 18 -  zamek pomocniczy, 19 - rygiel pionowy

20 - cięgno górne, 21 - cięgno dolne
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rys. 16 Regulacja wymiaru ościeżnicy przy pomocy 
wałka rozpierającego i klinów

Wałek
rozpierający \

11) Zamocowanie belki ryglowej lub zawiasowej skrzydła biernego dla drzwi 
dwuskrzydłowych jednym z dwóch dybli środkowych.

12) Wkręcenie skrzydełek zawiasów w belkę zawiasową, lub w dwie belki zawiasowe 
w przypadku drzwi TT PLUS DUO i GTT PLUS DUO.
Wkręty zabezpieczające trzpień przed wysunięciem z zawiasy powinny się 
znajdować po wewnętrznej stronie zawisy.
Odległość osi skrzydełek zawiasów od belki i sposób jej pomiaru suwmiarką podaje 
rysunek 17.

rys. 17

Trzpień zawiasy Belka pionowa zawiasowa

W mogącej wystąpić, sporadycznie, potrzebie przekalibrowania gwintów 
wsporników zawiasów, w belce zawiasowej, należy użyć gwintownika M10x1.
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rys. 15 Klinowanie belek pionowych ościeżnicy podczas montażu

Klinowanie ościeżnic narożnikowych po stronie zewnętrznego kołnierza jest utrudnione z 
uwagi na przyleganie profilu ościeżnicy do płaszczyzny ściany. Zaleca się klinowanie 
ościeżnicy od wewnętrznej strony jej profilu w otworze.

7) Ustawienie w pierwszej kolejności pionu belki zawiasowej w płaszczyźnie X (równoległej 
do powierzchni ściany) i płaszczyźnie Y  (prostopadłej do powierzchni ściany) a 
następnie w ten sam sposób belki ryglowej. Dla drzwi dwuskrzydłowych ustawia się jako 
pierwszą belkę zawiasową skrzydła głównego.
Uwaga! Belka zawiasowa jest bazą do ustawienia poziomu i pionu pozostałych 
elementów ościeżnicy i skrzydła drzwi.

8) Dokładne zaklinowanie belek. Sprawdzenie po zaklinowaniu pionów i poziomu belek.
9) Zamocowanie dyblami belki zawiasowej:

• wywiercić otwory w murze wiertłem #10;
• wprowadzić dybie w otwory i zacisnąć je przekręcając śrubę mocującą w prawo;
• zamocować belkę dyblem dolnym;
• zamocować belkę dyblem górnym;
• sprawdzić pion ustawienia belki;
• zamocować belkę dyblami środkowymi.

10) Wyregulowanie, przy pomocy wałka rozpierającego i klinów drewnianych, 
wymaganego wymiaru (pomiar metrówką) we wrębach ościeżnicy w sposób podany na 
rysunku 16.
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rys. 5 Drzwi dwuskrzydłowe GERDA GTT PLUS DUO

1 -  skrzydło główne Gerda GTT Plus
2 -  skrzydło bierne

M.23.109 7



rys. 6 Skrzydło drzwi GERDA GTT PLUS DUO -  skrzydło bierne

1-pokrycie zewnętrzne, 2-pokrycie wewnętrzne, 3-drewniane wzmocnienia pod zawiasy, 4-ramkr 
wewnętrzna, 5-ramka zewnętrzna, 6-wkręt mocujący,7-uszczelka szyby, 8-uszczelnienie, 9-szybi 

zespolona, 10-stalowy profil z blachy □ grubości 1,5 mm wzmacniający ryglowanie 
przeprowadzony przez catą wysokość skrzydła, 11-wypełnienie skrzydła, 12-uszczelka

ramki wewnętrznej, 13-uszczelka, 14-bolec stały, 15-zawiasa, 1 B-zasuwa pionowa 
zamocowana w profilu wzmacniającym z  ryglem przeprowadzonym przez wzmocnienia, 17-stalowy 
profil wzmacniający z blachy o grubości 0,6 mm przeprowadzony przez całą wysokość skrzydła 

M.23.1098



• W skrzydle drzwi (przed wstawieniem go w ościeżnicę) należy zamontować:
a) Wkładkę bębenkową zamka głównego ZW1000 (ZVV 3000M)*, tarczę drzwiową 

wkładki i szyldy (tarcza drzwiowa chroni wkładkę bębenkową utrudniając znacznie 
ręczny atak przy użyciu narzędzi).

b) Wkładkę bębenkową z gałką zamka dodatkowego ZW500 i szyldy.
c) Zespół klamek z szyldami.
d) Skrzydełka zawiasów.

Odległość ich od osi skrzydła drzwi i sposób pomiaru suwmiarką podany jest na 
rysunku 14.

Tarcze drzwiowe wkładek bębenkowych L 30/45, L 30/50, L 30/50 zamka 
głównego ZW1000 lub (ZW 3000M)* opcjonalnie w zależności od typu skrzydła 

drzwi, należy montować po stronie agresji (zewnętrznej chronionego
pomieszczenia).

* dotyczy drzwi GERDA TT MAX, GTT MAX

3) Przygotowanie ościeżnicy do ustawienia w ościeżu.
Polega ono na:
• odcięciu nadmiaru długości belek pionowych,
• ułożeniu belek pionowych i belki poziomej (nadproża) na powierzchni poziomej 

(podłoga), wprowadzeniu końcówek montażowych belek pionowych w otwory belki 
poziomej i zagięcie ich do wnętrza ościeżnicy.

4) Wstawienie ościeżnicy w otwór.
Rozstaw belek pionowych przy podłodze ustala próg.
Przy wykonywaniu tej czynności należ zwrócić uwagę na ustawienie na odpowiedniej 
wysokości od podłoża belki zawiasowej, z uwzględnieniem rodzaju i wysokości 
przewidzianego do zastosowania progu.
Belka od spodu powinna być podparta stabilnie podkładką lub klinem drewnianym. 
Uwaga! Dla drzwi GERDA TT PLUS DUO i GERDA GTT PLUS DUO bezwzględnie 
zastosować próg przy montażu ościeżnicy.

5) Ustawienie poziomu nadproża (belki poziomej), przez regulację klinami drewnianymi, 
wysokości ustawienia belki pionowej zawiasowej.

6) Wstępne zamocowanie ościeżnicy w ościeżu przy pomocy klinów drewnianych w 
sposób podany na rysunku 15.
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5. Montaż drzwi -  kolejność czynności.
1) Sprawdzenie wymiarów ościeża oraz poziomu i pionu jego wewnętrznych powierzchni. 

Przy ocenie wymiarów ościeża korzystać należy z tabeli 3 i 4 dotyczącej szerokości 
otworów (wymiar C) oraz z rys. 11 lub rys. 12, który zapewnia 15 mm szczelinę 
pomiędzy powierzchnią otworu a zewnętrznym brzegiem ościeżnicy (znajdującym się w 
otworze) po obydwu jego stronach, dla umożliwienia wprowadzania klinów drewnianych 
zaprawy cementowej lub pianki poliuretanowej.
Wysokość ościeża powinna być większa co najmniej 10 mm od wysokości ościeżnicy 
uwzględniającej wysokość przewidzianego do montażu progu.

rys. 13 Sprawdzenie ościeża przed montażem

2) Przygotowanie skrzydła drzwi do zamontowania w ościeżnicy:
• Skracanie skrzydła drzwi TT, GTT, TT PLUS, GTT PLUS, TT MAX, GTT MAX.

(Nie dopuszcza się skracania drzwi GERDA TT PLUS DUO i GTT PLUS DUO).
Czynność ta nie jest zalecana ze względu na duży stopień trudności jej wykonania. W 
przypadku koniecznym wykonać ją można przy użyciu szlifierki kątowej z regulacją 
obrotów z użyciem tarczy do cięcia metalu FLEX z oznaczeniem INOX grubości 
t 1 mm (lub 0,8 mm) lub piłką do metalu. Należy obciąć pas dolnej części skrzydła, 
szerokości minimum 15 a max 70 mm. Przed przystąpieniem skracania skrzydła drzwi 
należy zdemontować dolną listwę zamykającą poprzez odkręcenie wkrętów 
mocujących ją  do dolnej belki drewnianej jako wypełnienia listwy zamykającej. Przy 
skracaniu drzwi szlifierką kątową (wybrać prędkość obrotową bez obciążania: 2.800 
3.500 obr./1 min.). Przy skracaniu skrzydła drzwi o 15 mm istnieje możliwość 
ponownego zamontowania listwy zamykającej przez przykręcenie jej wkrętami do 
pozostałej w korpusie część dolnej belki drewnianej jako wypełnienia listwy 
zamykającej (zabezpieczyć dolną belkę drewnianą będącą wypełnieniem listwy 
zamykającej ogólno-dostępnym preparatem do zabezpieczania drewna przed 
wpływem warunków atmosferycznych). Przy skracaniu skrzydła drzwi powyżej 15 mm 
(z uwagi na obcięcie dolnej belki drewnianej) należy zaopatrzyć się uprzednio w 
specjalną zewnętrzną listwę zamykającą (dostępną w sieci sprzedaży na specjalne 
zamówienie) mocowaną do korpusu skrzydła drzwi we wrębach przylgi drzwiowej na 
półkach profilu dwoma nitami zrywalnymi Fe/Fe 4,0x6,0 mm (uprzednio wywiercić w 
korpusie skrzydła drzwi w zespole z przytwierdzaną dolną listwą zamykającą otwory 
j<6 4,2 mm do wprowadzenia nitów).

M.23.109
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rys. 7 Ościeżnica drzwi GERDA TT, GTT, TT PLUS, GTT PLUS 
* TT MAX, GTT MAX (opcjonalnie)

*  *

■i F J -— -— i uj ! j
l L- J

j“*— A B —■■) B-B

1

2

Szerokość
ościeżnicy A B

80 795 826

90 E 908 939

Przekroje ościeżnic asymetrycznych z uszczelką:
1. FAT1 -  drzwi GERDA TT, GTT,
2. FA T 3-drzw i GERDA TT PLUS, GTT PLUS,

* opcjonalnie dla drzwi TT MAX, GTT MAX
Przekrój ościeżnicy narożnikowej z uszczelką:
3. FTT1 -  drzwi GERDA TT, GTT M.23.109
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rys. 8 Ościeżnica drzwi dwuskrzydłowych GERDA GTT PLUS DUO

t r I

1. Przekrój belki ościeżnicy

n i

9
£
E

Szerokość
ościeżnicy A B C

1200 1200 1231 278

1300 1300 1331 378

1400 1400 1431 478
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tabela 3 p o d s t a w o w e  w y m ia r y  s k r z y d e ł  i  o ś c ie żn ic
DRZWI GERDA TT, GTT, TT PLUS, GTT PLUS, TT MAX, GTT MAX

Oznaczenie
skrzydła

Wymiary w mm
A B C D £ G s

80 795
1,902
2,829

1,932
2,859 826 812

00
 

CD
 

O
 

O

842

90E 908 111015 
2,942

1,1045
2,972

939 925

00
 C

O
O

 o 955

1) Wymiar dla ościeżnicy asymetrycznej FAT 1, FAT3
2) Wymiar dla ościeżnicy narożnikowej FTT1

tabela 4
PODSTAWOWE WYMIARY SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC DRZWI GERDA TT PLUS DUO, GTT PLUS DUO

Oznaczenie
skrzydła

W ym iary w  mm

A B C D G E E s s

9 0E + 30 1200 1306 1336 1231 90 925 291 955 320

9 0E + 40 1300 1406 1436 1331 90 925 391 955 420

9 0E + 50 1400 1506 1536 1431 90 925 401 955 520

Skrzydło
główne

Skrzydło
bierne

Skrzydło
główne

Skrzydło
bierne

4. Montaż drzwi -  zalecane narzędzia i materiały.
1) Wykaz narzędzi, wyposażenia i przyrządów kontrolno-pomiarowych potrzebnych do montażu drzwi:

• młot udarowo-obrotowy lub wiertarka udarowa -  1 szt.;
• szlifierka kątowa lub piłka do metalu -  1 szt.;
• wiertarka ręczna -  1 szt.;
• poziomica z dokładnością wskazania odchylenia 1 mm/1 m;
-  długości 70 cm -  1 szt.
-  długości 150-200 cm -  1 szt.;
• metrówka 3 m -  1 szt.;
• suwmiarka 150 mm -  1 szt.;
• wiertło do betonu 010 z węglików spiekanych oraz wiertło do metalu 02,5;
• pilnik płaski gładzik długości 100 mm -  1 szt.;
• śrubokręty -  1 kpi.;
• młotek stalowy 200 g -  1 szt.;
• młotek gumowy -  1 szt.;
• łom stalowy -  1 szt.;
• ołówek stolarski -  1 szt.;
• okulary ochronne szlifierskie -  1 szt.;
• kliny drewniane -  10 szt.;
• belki drewniane 10 cm x 10 cm x 100 cm -  2 szt.;
• płyta osłonowa 30 cm x 30 cm (sklejka, płyta gipsowa, itp.) -  1 szt.;
• folia plastikowa osłonowa -  ca 2 m2.

2) Wykaz materiałów potrzebnych do montażu ościeżnicy:
• kotwy ościeżnicowe (dybie stalowe) 0 10 x 132 mm -  12 szt.;
• materiały do wypełnienia ościeżnicy zaprawą 
cement portlandzki 350 -  ca 10 litrów obj., 
piasek o granulacji do 2 mm -  ca 25 litrów obj. lub

• pianka poliuretanowa -  ca 2 opakowania (750 ml).
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rys. 12 Schemat przekroju skrzydła i ościeżnicy narożnikowej
drzwi GERDA TT, GTT

A - Wymiar prześwitu
B - W ymiar zewnętrzny ościeżnicy w  ościeżu 
C - Wymiar ościeża (otworu)
D - Wymiar we wrębie ościeżnicy 
E  -  W ymiar drzwi w przyldze 
G - Szerokość profilu ościeżnicy 
S - W ymiar zewnętrzny skrzydła
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rys. 9 Schemat uszczelnienia drzwi z ościeżnicami
GERDA FAT1, FAT 3, FTT1, FAX 2

38
(32) >17,5<

Wymiary (56,5), (32) dotyczą ościeżnicy FAT3 i skrzydła drzwi GERDA TT PLUS, GTT PLUS, TT MAX, GTT MAX, 
TT PLUS DUO, GTT PLUS DUO

Wymiary >80<, >17,5< dotyczą ościeżnicy FTT1 drzwi GERDA TT, GTT

M.23.109 11
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rys. 10 Progi metalowe ościeżnic: FAT 1, FTT 1, FAT 3, FAX 2

A-A

Tabela 1

Szerokość
ościeżnicy K L
80 794 825
90E 907 938

Tabela 2
Szerokość
ościeżnicy K L

1200 1199 1230
1300 1299 1330
1400 1399 1430

Wymiary progu metalowego do drzwi GERDA TT PLUS DUO 
GERDA GTT PLUS DUO

Progi metalowe 19 i 30* mm ościeżnic: (* rzeczywisty wym iar 32 mm)
FAT1, FTT1 -  drzwi GERDA TT, GTT 

FAT3 -  drzwi GERDA TT PLUS, GTT PLUS, TT MAX, GTT MAX 
Próg metalowy 19 mm ościeżnicy: FAX 2 drzwi GERDA TT PLUS DUO, GTT PLUS DUO 

1 -  próg metalowy, 2 -  uszczelka12 M.23.109



rys. 11 Schemat przekroju skrzydła i ościeżnicy symetrycznej
drzwi GERDA TT, GTT, TT PLUS GTT PLUS TT MAX, GTT MAX, 

TT PLUS DUO, GTT PLUS DUO

A - Wymiar prześwitu 
B - Wymiar zewnętrzny ościeżnicy 
C - Wymiar ościeża (otworu)
D - Wymiar we wrębie ościeżnicy 
E - Wymiar drzwi w przyldze 
<3 - Szerokość profilu ościeżnicy 
S - Wymiar zewnętrzny skrzydła

M.23.109 13


