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Návod na montáž dveřního kování 
 

o Přiložte štítky nebo rozety ke klikám 
o Spojte je čtyřhranem a zasuňte do zámku 
o Označte na dveřích všechny otvory pro šroubky na štítcích, rozetách   

a spodních podkladových dílech rozet 
o U spojovacích šroubů otvory provrtejte, u šroubů do dřeva ( vrutů ) 

označte body pro otvor 
 

o Aby byly štítky přišroubovány přesně na klíčový otvor, doporučujeme 
před definitivním připevněním vložky do zámku klíč nebo vložku 

o Připevněte štítky, rozety nebo podkladové díly rozet přiloženým 
spojovacím materiálem 

o U děleného kování se spodními rozetami díly rozet našroubujte horní 
rozety se závitem nebo pomocí pryžové paličky naklepněte rozety bez 
závitu 

o Kliky upevněte imbusovými šroubky ( červíky ) 
o Montáž kování je provedena správně, pokud lze lehce pohybovat klikou 
o Pro navrtání šroubků u rozetového kování používejte vrták Ø 7 mm,  
     u štítkového Ø 5 mm 
o Na kování není možné dělat jakékoliv úpravy  

 
Návod na údržbu dveřního kování 
 

o Kování v provedení matný nikl, leštěná mosaz, bronz a chrom jsou 
opatřena ochranným bezbarvým lakem  

o Čištění se v tomto případě může provádět pouze měkkým hadříkem    
a vodou  

o Poškození ochranného laku tvrdými předměty  ( např. klíči, prstýnky 
apod. ), drátěnkami nebo abrazními čistícími prostředky způsobí 
narušení ochranné v¨vrstvy laku a následnou oxidaci kování 

o Tyto změny povrchové úpravy již nejdou odstranit čistícími prostředky 
o Při pravidelné údržbě lze taktéž odstranit nečistoty z nerezového, 

hliníkového a plastového kování měkkým hadříkem a vodou 
 
Návod na montáž dveřního kování : 
 
Paola, Queen a nerez 
 

o Pro tento typ kování je dodáván speciální čtyřhran, který se při 
montáži musí středovým navrtáním otočit proti červíku, aby se červík 
mohl zaříznout do materiálu čtyřhranu 

o Tento systém zabraňuje uvolnění a následnému stažení kliky ze 
čtyřhranu  

 


