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WARUNKI GWARANCJI
1. Porta KMI System jako Gwarant udziela gwarancji na swoje produkty na terenie RP pod warunkiem, że zostaną one zamontowane zgodnie 

z zamieszczoną w niniejszej karcie instrukcją montażu oraz będą użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. W wykonywaniu obowiązków 
gwarancyjnych pośredniczą na podstawie umów dealerskich przedstawiciele fabryki - Dealerzy Porta KMI Poland

2. Okres gwarancji na wyroby firmy Porta KMI Poland wynosi:
– 12 miesięcy na wyroby standardowe,

 – 24 miesiące na wyroby antywłamaniowe,
 – 24 miesiące na drzwi zewnętrzne drewniane,
 – 10 lat na konstrukcję drzwi Enduro,
 – 10 lat na perforację blachy w drzwich wewnętrznych metalowych i ościeżnicach metalowych.
 Okres gwarancji ulega wydłużeniu o następne 12 miesięcy w przypadku montażu zakupionych produktów przez Autoryzowane Grupy 

Montażowe (posiadające aktualną autoryzację), a fakt ten zostanie potwierdzony przystawieniem odpowiedniej pieczęci w niniejszej karcie.

3. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży uwidocznionej na dowodzie zakupu (fakturze).

4. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego w punkcie sprzedaży karty gwarancyjnej wraz 
z dowodem zakupu i faktury za montaż (dotyczy wydłużonej gwarancji). Karta gwarancyjna załączona jest do produktu. Obowiązkiem 
Kupującego jest odebranie karty gwarancyjnej od Sprzedawcy lub Autoryzowanego Montażysty. Wszelkie adnotacje i zapisy w karcie 
gwarancyjnej mogą być dokonywane wyłącznie przez Gwaranta, upoważniony do tego punkt sprzedaży lub Autoryzowanego 
Montażystę.

 Dział reklamacji znajduje się w Porta KMI Poland, 84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 26, tel. 58 677 81 00

5. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w możliwie najkrótszym terminie.

6. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy oględzin, wymiany lub naprawy nie dokonano z przyczyn leżących po stronie 
Kupującego.

7. Jeżeli charakter wad nie wymaga ich usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę gwarancyjną wykonuje się u Kupującego.

8. W okresie gwarancji (patrz punkt 2) producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wadliwego wyrobu.

9. Oceny charakteru wady i sposobu załatwienia reklamacji dokonuje przedstawiciel Sprzedającego lub Gwaranta.

10. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej widocznej usterki jakości jest zgłoszenie jej przed montażem z jednoczesnym odstąpieniem 
od czynności montażowych. Zainstalowanie akcesoriów traktowane jest jako rozpoczęcie montażu wyrobu. Towar należy zwrócić 
w oryginalnym opakowaniu.

11.  Gwarancja wygasa w przypadku: 

 –  dokonania jakichkolwiek przeróbek w skrzydle lub ościeżnicy,
 –  naruszenia konstrukcji wyrobu,
 –  zdjęcia tabliczki znamionowej z wyrobów certyfikowanych,
 –  zniszczenia lub zagubienia karty gwarancyjnej,
 –  dokonania wpisu w karcie gwarancyjnej przez osobę nieupoważnioną.

12. Gwarancją nie są objęte:

–  mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe na skutek nieprzestrzegania prawidłowych zasad w trakcie transportu, 
składowania i przechowywania wyrobów,

–  przebarwienia i odkształcenia, uszkodzenia elementów i podzespołów powstałe na skutek pęcznienia materiału, spowodowanych 
nadmierną wilgotnością powietrza w pomieszczeniach (drzwi powinny być osadzone po wykonaniu tzw. prac mokrych: np. po 
położeniu tynków, posadzek, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych),

–   przebarwienia, sęki, zawoje włókien, różnice kolorystyczne oraz wyciągnięcia struktury drewna, wynikające z niepowtarzalnej 
specyfiki naturalnych oklein,

–  wady powstałe na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu na czas robót budowlanych (np. zabrudzenia zaprawą, tynkiem lub 
pianką; czyszczenia gruboziarnistymi środkami czyszczącymi lub agresywnymi środkami chemicznymi),

–  producent nie odpowiada za uszkodzenia powłoki lakierniczej i laminowanej powstałe w wyniku oklejenia wyrobu taśmami 
samoprzylepnymi,

– wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedbałości Kupującego,
– montaż wyrobu,
– wadliwe działanie wyrobu będące skutkiem zdarzeń losowych, niezależnych od producenta i warunków eksploatacji  (powódź, pożar, 

włamanie itp.),
– naturalne zużycia eksploatacyjne wyrobu,
– braki ilościowe elementów i akcesoriów widocznych przy odbiorze,
– powierzchnie malowane proszkowo w wykonaniu podkładowym,

 –  powierzchnie lakierowane proszkowo w wykonaniu ostatecznym, gdy zostały one przemalowane samodzielnie przez Kupującego,
 –   reklamacjami nie są objęte czynności związane: z pielęgnacją, konserwacją wyrobu oraz regulacjami akcesoriów.
13.  Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru 

z umową.
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ILOŚĆ AKCESORIÓW 
DLA OŚCIEŻNIC METALOWYCH

Wyrób dopuszczony 
do obrotu 

i powszechnego 
stosowania 

w budownictwie

Kątowa Duża, Kątowa  Mała
–  klucz imbusowy 5 ............................................................... 1 szt.
–  uszczelka ............................................................................. 1 szt.
–  zawiasy ............................................................................... 2 szt.
  (dla skrzydeł 100 i pow. 100 - 3szt.)

Kątowa Duża Składana  
Kątowa Mała Składana
–  klucz imbusowy 5 ............................................................... 1 szt.
–  uszczelka  ............................................................................ 1 szt.
–  zawiasy  .............................................................................. 2 szt.
  (dla skrzydeł 100 i pow. 100 - 3szt.)
–  wkręty do skręcania stojaków .......................................... 4 szt.
–  wkręty do skręcenia w kanale uszczelki ........................... 2 szt.

Obejmująca Składana 
–   klucz imbusowy 5 ............................................................... 1 szt.
–   uszczelka ........................................................................... 1 szt.
–  zawiasy  .............................................................................. 2 szt.
  (dla skrzydeł 100 i pow. 100 - 3szt.)
–  dyble stalowe rozporowe 10 x 92
  lub wkręty samowiercące do K-G ..................................... 4 szt.
–  zaślepki otworów pod dyble  ............................................. 4 szt.
–  wkręty do skręcania stojaków .......................................... 8 szt.

Kątowa Duża ENDURO
-  klucz imbusowy 5  .............................................................  1 szt.
-  uszczelka  ...........................................................................  1 szt.
-  dyble stalowe rozporowe 10x92  .....................................  6 szt.
-  zaślepki otworów dybli  ....................................................  6 szt.
-  zawiasy dostarczane są w komplecie ze skrzydłem

Do drzwi Agat, TBS Norma, Topaz E
–  klucz imbusowy 5 ............................................................... 1 szt.
–  uszczelka  ............................................................................ 1 szt.
–  zawiasy ............................................................................... 3 szt.

Do drzwi Opal
–  klucz imbusowy 5 ............................................................... 1 szt.
–  uszczelka ............................................................................. 1 szt.
–  zawiasy ............................................................................... 3 szt.
–  dyble stalowe rozporowe 10 x 92 ...................................... 6 szt.
–  zaślepki otworów dybli ...................................................... 6 szt.

Do drzwi Kwarc TYP I i II
–  klucz imbusowy 5 ............................................................... 1 szt.
–  uszczelka niepalna  ............................................................. 1 szt.
–  zawiasy ............................................................................... 3 szt.
–  próg 90 mm ......................................................................... 1 kpl.

Do drzwi Kwarc TYP III
–  klucz imbusowy 5 ............................................................... 1 szt.
–  uszczelka  ............................................................................ 1 szt.
–  dyble stalowe rozporowe 10 x 92 ...................................... 6 szt.
–  zaślepki otworów dybli ...................................................... 6 szt.
–  próg szeroki 90 mm ............................................................ 1 kpl.

Do drzwi zewnętrznych wejściowych (Toruń, Gdańsk, Szczecin)
–  klucz imbusowy 5 ............................................................... 1 szt.
–  komplet uszczelek .............................................................. 1 kpl.
–  dyble stalowe rozporowe 10 x 92 ...................................... 6 szt.
–  zaślepki otworów dybli ...................................................... 6 szt.
–  próg (kołki montażowe + zaślepki) ................................... 1 kpl.

Do drzwi antywłamaniowych (Granit TYP I)
–  klucz imbusowy 5 ............................................................... 1 szt.
–  uszczelka  ............................................................................ 1 szt.
–  dyble stalowe rozporowe 10 x 92 ...................................... 8 szt.
–  zaślepki otworów dybli ...................................................... 8 szt.
–  próg szeroki 120 mm........................................................... 1 kpl.

Do drzwi antywłamaniowych (Granit TYP II)
–  klucz imbusowy 5 ............................................................... 1 szt.
–  uszczelka niepalna .............................................................. 1 szt.
–  dyble stalowe rozporowe 10 x 92 ...................................... 8 szt.
–  zaślepki otworów dybli ...................................................... 8 szt.
–  próg szeroki 120 mm........................................................... 1 kpl.

Do drzwi technicznych (27dB i 32 dB)
–  klucz imbusowy 5 ............................................................... 1 szt.
–  uszczelka ............................................................................. 1 szt.

Do drzwi technicznych (42 dB)
–  klucz imbusowy 5 ............................................................... 1 szt.
–  uszczelka niepalna .............................................................. 2 szt.

Do drzwi technicznych EI 30*
–  klucz imbusowy 5 ............................................................... 1 szt.
–  uszczelka niepalna .............................................................. 1 szt.
–  dyble stalowe rozporowe 10x92 ........................................ 8 szt.
–  zaślepki otworów na dyble  ............................................... 8 szt.
*   lista akcesoriów do oscieżnic drzwi dwuskrzydłowych zamieszczona
  w karcie gwarancyjnej dołaczonej do skrzydeł.

Do drzwi technicznych EI 60
–  klucz imbusowy 5 ............................................................... 1 szt.
–  uszczelka puchnąca przyklejana bezpośrednio do profili 
  ościeżnicy ........................................................................2,5 szt.
–  dyble stalowe rozporowe 10 x 92 ...................................... 6 szt.
–  zaślepki otworów dybli ...................................................... 6 szt.

Ościeżnica regulowana
–  klucz imbusowy 5 ............................................................... 1 szt.
–  uszczelka ............................................................................. 1 szt.
–  zawiasy ............................................................................... 2 szt.
  (dla skrzydeł 100 i pow. 100 - 3 szt.)
–  wkręty samowiercące 3,5 x 45 ....................................... 16 szt.
–  kołki montażowe 10 x 60 ................................................. 10 szt.

Próg
–  belka główna progu ............................................................ 1 szt.
–  zetownik mocujący............................................................. 1 szt.
–  uszczelka ............................................................................. 1 szt.
–  wkręty samowiercące 4,2 x 13 ......................................... 2 szt.
–  kołki montażowe ................................................................ 3 szt.
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WYMIARY OŚCIEŻNIC I ZALECANE WYMAIRY OTWORÓW
WYMIARY wymiar S0 S0* H0 SZ SZ* HZ

kątowa mała

„60” 650 – 2043 686 – 2061
„70” 750 – 2043 786 – 2061
„80” 850 – 2043 886 – 2061
„90” 950 – 2043 986 – 2061
„100” 1050 – 2043 1086 – 2061

kątowa duża
do ścian 

murowanych  

„60” 676 1311 2053 686 1321 2061
„70” 776 1511 2053 786 1521 2061
„80” 876 1711 2053 886 1721 2061
„90” 976 1911 2053 986 1921 2061
„100” 1076 2111 2053 1086 2121 2061
„110” 1176 2311 2053 1186 2321 2061

kątowa duża
do ścian 

kartonowo-gipsowych 

„60” 680 1315 2058 686 1321 2061
„70” 780 1515 2058 786 1521 2061
„80” 880 1715 2058 886 1721 2061
„90” 980 1915 2058 986 1921 2061
„100” 1080 2115 2058 1086 2121 2061
„110” 1180 2315 2058 1186 2321 2061

 do systemu drzwi 
przesuwnych

do ścian mur / K-G

„60” 670/684 – 2053 680 – 2061
„70” 770/784 – 2053 780 – 2061
„80” 870/884 – 2053 880 – 2061
„90” 970/984 2053 980 – 2061
„100” 1070/1084 – 2053 1080 – 2061

regulowana

„60” 700 1335 2068 716 1351 2076
„70” 800 1535 2068 816 1551 2076
„80” 900 1735 2068 916 1751 2076
„90” 1000 1935 2068 1016 1951 2076
„100” 1100 2135 2068 1116 2151 2076
„110” 1200 2335 2068 1216 2351 2076

wahadowa ENDURO

„60” 742 – 2085 722 – 2075
„70” 842 – 2085 822 – 2075
„80” 942 – 2085 922 – 2075
„90” 1042 – 2085 1022 – 2075
„100” 1142 – 2085 1122 – 2075

WYMIARY wymiar S0/S0* H0 SZ HZ

AGAT, OPAL, 
KWARC, TOPAZ

 GRANIT, TBS Norma

„80” 876 2056 906 2071
„90” 984 2056 1014 2071
„100” 1076 2056 1106 2071

do drzwi o izolac.akust.
Rw=27 dB, 32 dB

do drzwi o izac.
ogniowej 30 min. EI 30*

do scian mur/K-G

„60” 676/680 2053/2055 706 2068
„70” 776/780 2053/2055 806 2068
„80” 876/880 2053/2055 906 2068
„90” 984/988 2053/2055 1014 2068
„100” 1076/1080 2053/2055 1106 2068

do drzwi o izolacji akustycznej
 Rw=42dB

„80” 890 2055 950 2085
„90” 990 2055 1050 2085

do drzwi o izolacji 
ogniowej 60 min. EI 60 

„60” 674 2053 704 2068
„70” 774 2053 804 2068
„80” 874 2053 904 2068
„90” 982 2053 1012 2068
„100” 1074 2053 1104 2068

zewnętrzne Gdańsk, 
Toruń, Szczecin

„80” 863 2068 893 2083
„90” 963 2068 993 2083

S0 – szerokość otworu w murze przygotowa-
nego do osadzenia ościeżnicy

H0 – wysokość otworu w murze przygotowa-
nego do osadzenia ościeżnicy, mierzona 
od poziomu wykończonej podłogi

SZ – szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar 
z listwami maskującymi

HZ – wysokość całkowita ościeżnicy

*  – wymiary otworów w murze dla ościeżnc 
EI 30 do drzwi dwuskrzydłowych podano 
w karcie gwarancyjnej dołaczonej do 
skrzydeł.

Dopuszczalne odchy łki wymiaru otworu 
w murze: kątowa duża do ścianki G-K, do 
systemu drzwi przesuwnych do ściany „K-
G” (kartonowo-gipsowej), regulowana – szer. 
+10, wys. +5.
Regulowana – szer. – 2 x 5mm/+0mm wys. 
–5mm/+0mm.
Pozostałe ościeżnice – szer. ±10, wys. ±5.

UWAGA!

Wymiar H0 dotyczy ościeżnicy do posta-
wienia na gotowej posadzce. W przypadku 
zastosowania ościeżnicy przystosowanej 
do zalania w posadzce podany wymiar 
wysokości należy zwiększyć o 30 mm.
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INSTRUKCJA MONTAŻU OŚCIEŻNIC METALOWYCH KĄTOWYCH
Uwaga: Montaż ościeżnic do drzwi technicznych i wewnętrznych wejściowych należy wykonać zgodnie z instrukcją montażową 
dołaczoną do skrzydła.

Przed przystąpieniem do montażu ościeżnicy należy zapoznać się z instrukcją montażu. Zaleca się aby montażu dokonywały 
Autoryzowane Grupy Montażowe.

Potrzebne narzędzia i materiały:
- rozpórki regulowane, pianka montażowa, poziomnica, młotek gumowy, wkrętak montażowy, kątownik, miara zwijana, wiertarka
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić:
- czy ościeżnica jest zgodna z zamówieniem i przeznaczeniem do określonego rodzaju skrzydła,
- wymiary otworu drzwiowego przygotowanego w murze.
ZALECANE WYMIARY OTWORÓW DO POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW OŚCIEŻNIC PRZEDSTAWIA TABELA 1 na stronie 4

MONTAŻ OŚCIEŻNIC STANDARDOWYCH W GOTOWYM MURZE
1. Po rozpakowaniu ościeżnicy należy sprawdzić kąty proste (ościeżnice mogą być zdeformowane na skutek niewłaściwego sposobu 

transportu), w przypadku braku kąta prostego można to skorygować przez ostrożne uderzanie narożnika prawego lub lewego.
2. Zamocować w ościeżnicy zawiasy (część ościeżnicową) wkładając płetwę zawiasu do końca i wstępnie zacisnąć.
3. Sprawdzoną ościeżnicę umieścić w otworze drzwiowym muru, pod boczne, pionowe belki podłożyć kliny celem ustalenia odpowiedniej 

wysokości ościeżnicy nad posadzką (ościeżnice stalowe posiadają przetłoczenia w punktach 0 i 1000 mm od poziomu gotowej, 
wykończonej posadzki).

4. Sprawdzić i w razie konieczności skorygować poziom górnej belki i piony belek bocznych, unieruchomić ościeżnicę w murze za pomocą 
klinów, uchwytów lub kotew montażowych albo dybli metalowych jeśli ościeżnica jest w nie wyposażona.

5. Osadzić w ościeżnicy skrzydło.
6. Sprawdzić ustawienie ościeżnicy, przyleganie do niej skrzydła.
7. Założyć rozpórki regulowane, przyjmując wymiar bezpośrednio pod górną belką, a następnie przesunąć w dół. Ustawić je w równych 

odległościach pomiędzy sobą: 1 na samym dole, 2 na wysokości klamki, 3 około 20-30 cm od góry. W przypadku ościeżnicy o szerokości 
powyżej 1 m należy dodatkowo wstawić rozpórkę pomiędzy górną belkę a posadzkę lub nadproże.

8. Ponownie sprawdzić przyleganie skrzydła i poprawność funkcjonowania zamka.
9. Zdjąć skrzydło drzwi.
10. Umocować ościeżnicę za pomocą kotew lub dybli, jeśli ościeżnica jest w nie wyposażona, a następnie wstrzyknąć piankę pomiędzy 

ościeżnicę a mur, na wysokości rozpórek. W przypadku ościeżnic nie posiadających dybli i kotew należy zamontować je tylko za pomocą 
pianki, wstrzykując ją w miejsca opisane wyżej. Przy wstrzykiwaniu pianki należy pamiętać, że zwiększy ona wielokrotnie swoją 
objętość. Przy montażu ościeżnic do skrzydeł akustycznych i ogniowych zewnętrzny profil ościeżnicy powinien być w całości wypełniony. 
Ościeżnice drzwi o odporności na włamanie klasy C montuje się „na mokro” (szczegóły montażu drzwi technicznych i wejściowych 
znajdują się w Karcie Gwarancyjnej dołączonej do skrzydła).

11. Zamocować próg, jeśli ościeżnica ma go na wyposażeniu, zaślepki maskujące otwory i uszczelkę.
12. Zawiesić skrzydło i sprawdzić poprawność montażu.
UWAGA!
a.  W przypadku montażu ościeżnicy (na mokro) w trakcie wykonywania muru należy sprawdzić kąty proste, ustawić ościeżnicę na właściwej 

wysokości od posadzki, sprawdzić pion i poziom, unieruchomić ościeżnicę, umocować rozpórki, zawiesić skrzydło i sprawdzić czy 
właściwie współpracuje z ościeżnicą, następnie można przystąpić do wykonywania muru bądź ściany i wmurowania ościeżnicy.

b. W przypadku montażu drzwi w ścianie szkieletowej ościeżnice powinny byś wyposażone w kotwy montażowe,  należy tez pamiętać, że 
ściana w pobliżu otworu drzwiowego powinna być niezabudowana co najmniej z jednej strony.

c. Nie stosować środków przyspieszających wiązanie lub przeciwdziałających zamarzaniu, mogą mieć one niekorzystny wpływ na blachy 
stalowe.
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INSTRUKCJA MONTAŻU OŚCIEŻNIC METALOWYCH 
OBEJMUJĄCYCH SKŁADANYCH

UWAGA!
Przed przystąpieniem do montażu ościeżnicy należy zapoznać się z instrukcją montażu. Zaleca się, aby montażu dokonywały Autoryzowane 
Grupy Montażowe.
Potrzebne narzędzia i materiały:
– rozpórki regulowane, pianka montażowa, poziomnica, wkrętarka, kątownik, miara zwijana, wiertarka
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy ościeżnica jest zgodna z zamówieniem i przeznaczeniem do określonego rodzaju 
skrzydła wymiary otworu drzwiowego przygotowanego w murze.
ZALECANE WYMIARY OTWORÓW DO POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW OŚCIEŻNIC PRZEDSTAWIA TABELA 1 na stronie 4
1.  Spakowana ościeżnica stanowi komplet trzech pasujących do siebie części. W przypadku jednoczesnego montażu kilku lub większej ilości 

ościeżnic należy uważać by nie zamienić części z różnych kompletów.
2.  Po rozpakowaniu ościeżnicy i sprawdzeniu kompletności zestawu części oraz braku uszkodzeń mechanicznych przygotować równe 

podłoże odpowiednie do wykonania operacji złożenia stojaka pionowego z nadprożem.
3.  Ułożyć jeden ze stojaków pionowych oraz nadproże na podłożu i ruchem obrotowym doprowadzić do wsunięcia się elementów 
łączeniowych stojaka pionowego i nadproża. Sprawdzić prawidłowość połączenia z obu stron profila, a następnie skręcić elementy 
czterema wkrętami.

4.  Przystąpić do zakładania dwóch skręconych belek na ścianę. Zaciski muszą być poluzowane , a obejmy nie mogą przesłaniać otworu 
w kotwie i nie mogą być przekoszone.

5.  Założyć na mur przeciwległy stojak pionowy, ruchem obrotowym doprowadzić do połączenia z nadprożem i skręcić 4 wkrętami narożniki 
ościeżnicy za pomocą wkrętarki akumulatorowej lub wkrętaka.

6.  Ustawić wstępnie złożoną ościeżnicę tak, by stojaki pionowe obustronnie równomiernie obejmowały mur , wypionować stojak zawiasowy 
i zacisnąć jego obejmy. W ściankach kartonowo-gipsowych wkręcić wkręty samowiercące przez otwór w kotwie. W przypadku muru 
wiertłem 10 wykonać 2 otwory pod dybie wiercąc w osi otworu kotwy. Następnie przytwierdzić stojak zawiasowy dyblami.

7.  Założyć zawiasy, a następnie skrzydło drzwiowe i skontrolować prawidłowość pracy skrzydła. Zacisnąć zaciski stojaka zamka 
i  przytwierdzić stojak do muru za pomocą dybli. Otwory pod dybie zaślepić zaślepkami.

8.  W otwory znajdujące się w kanele uszczelki powyżej mechanizmów zaciskowych wpuścić odpowiednią ilość piany montażowej jedno 
lub dwuskładnikowej. Pozostawić na czas zalecany przez producenta pianki. Przy wstrzykiwaniu pianki należy pamiętać, że zwiększy ona 
wielokrotnie swoją objętość. W przypadku wypłynięcia pianki usunąć jej nadmiar.

9.  Założyć uszczelkę.
10.  Zamontować próg do drzwi wewnątrzlokalowych z uszczelką, jeżeli był zamówiony do kompletu.
11.  Sprawdzić poprawność montażu.
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INSTRUKCJA MONTAŻU OŚCIEŻNIC METALOWYCH 
KĄTOWYCH SKŁADANYCH

UWAGA!
Przed przystąpieniem do montażu ościeżnicy należy zapoznać się z instrukcją montażu. Zaleca się aby montażu dokonywały Autoryzowane 
Grupy Montażowe.
Potrzebne narzędzia i materiały:
rozpórki regulowane, pianka montażowa, poziomnica, młotek gumowy, wkrętak montażowy, kątownik, miara zwijana, wiertarka. Przed 
przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy ościeżnica jest zgodna z zamówieniem i przeznaczeniem do określonego rodzaju skrzydła 
wymiary otworu drzwiowego przygotowanego w murze.
ZALECANE WYMIARY OTWORÓW DO POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW OŚCIEŻNIC PRZEDSTAWIA TABELA 1 na stronie 4.

ZŁOŻENIE OŚCIEŻNIC PRZED MONTAŻEM W MURZE
Ościeżnice metalowe składane kątowe Porta KMl Metal dostarczane są do miejsca przeznaczenia w łatwych do transportu opakowaniach 

kartonowych zawierających elementy składowe ościeżnicy oraz wszystkie akcesoria montażowe.
1. Przygotować czystą i równą powierzchnię do składania i skręcania ościeżnic.
2. Rozpakować stojaki i nadproża.
3. Przygotować wkrętak lub wkrętarkę z końcówką do wkrętów z łbem krzyżowym.
4. Dopasować leżące na płaszczyźnie stojak i nadproże wsuwając elementy łączeniowe. Stojak i nadproże podczas składania powinny być 

ułożone pod kątem ostrym zbliżonym do kąta prostego. W ostatniej fazie złożyć narożnik ruchem obrotowym.
Po dosunięciu na odległość kilku mm sprawdzić, czy oba narożniki złożyły się prawidłowo. Skręcić wkrętami elementy do uzyskania 

prawidłowego przylegania. Zbyt silne skręcanie powoduje powstawanie niepotrzebnych naprężeń.
5. Odwrócić ościeżnicę na drugą stronę i skręcić przeciwległe narożniki. Ościeżnicę kątową małą skręcamy dwoma wkrętami w kanale 

uszczelki.
Ościeżnica jest gotowa do montażu w murze.

MONTAŻ OŚCIEŻNIC W GOTOWYM MURZE
1. Sprawdzoną ościeżnicę umieścić w otworze drzwiowym muru, pod boczne, pionowe belki podłożyć kliny celem ustalenia odpowiedniej 

wysokości ościeżnicy nad posadzką, (ościeżnice stalowe posiadają przetłoczenia w punktach 0 i 1000 mm od poziomu gotowej, 
wykończonej posadzki).

2. Zamocować w ościeżnicy zawiasy (część ościeżnicową) wkładając płetwę zawiasu do końca i wstępnie zacisnąć.
3. Sprawdzić i w razie konieczności skorygować poziom górnej belki i piony belek bocznych, unieruchomić ościeżnicę w murze za pomocą 

klinów, uchwytów lub kotew montażowych albo dybli metalowych jeśli ościeżnica jest w nie wyposażona. Osadzić skrzydło.
4. Sprawdzić ustawienie ościeżnicy, przyleganie do niej skrzydła.
5. Założyć rozpórki regulowane, przyjmując wymiar bezpośrednio pod górną belką, a następnie przesunąć w dół. Ustawić je w równych 

odległościach pomiędzy sobą: 1 na samym dole, 2 na wysokości klamki, 3 około 20–30 cm od góry. W przypadku ościeżnicy o szerokości 
powyżej 1 m należy dodatkowo wstawić rozpórkę pomiędzy górną belkę a posadzkę lub nadproże.

6. Ponownie sprawdzić przyleganie skrzydła i poprawność funkcjonowania zamka.
7. Zdjąć skrzydło drzwi.
8. Umocować ościeżnicę do ściany za pomocą kotew montażowych 

lub dybli, jeśli ościeżnica jest w nie wyposażona, wstrzyknąć piankę 
montażową pomiędzy ościeżnicę a mur na wysokości rozpórek. 
Pozostawić rozpórki na czas zalecany przez producenta pianki. Przy 
wstrzykiwaniu pianki należy pamiętać, że zwiększy ona wielokrotnie 
swoją objętość.

9. Zamocować próg, jeśli ościeżnica ma go na wyposażeniu, zaślepki 
maskujące otwory i uszczelkę

10. Zawiesić skrzydło i sprawdzić poprawność montażu 
UWAGA!
a. W przypadku montażu ościeżnicy (na mokro) w trakcie wykonywania 

muru należy sprawdzić kąty proste, ustawić ościeżnicę na właściwej 
wysokości od posadzki, sprawdzić pion i poziom, unieruchomić 
ościeżnicę, umocować rozpórki, zawiesić skrzydło i sprawdzić czy 
właściwie współpracuje z ościeżnicą, następnie można przystąpić do 
wykonywania muru bądź ściany i wmurowania ościeżnicy.

b. W przypadku montażu drzwi w ścianie szkieletowej ościeżnice 
powinny byś wyposażone w kotwy montażowe, należy też pamiętać, 
że ściana w pobliżu otworu drzwiowego powinna być niezabudowana 
co najmniej z jednej strony.

c. Nie stosować środków przyspieszających wiązanie lub przeciwdzia-
łających zamarzaniu, mogą mieć one niekorzystny wpływ na blachy 
stalowe.
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INSTRUKCJA MONTAŻU OŚCIEŻNIC METALOWYCH 
REGULOWANYCH

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu ościeżnicy należy zapoznać się z instrukcją montażu. Zaleca się aby montażu dokonywały 
Autoryzowane Grupy Montażowe.

Potrzebne narzędzia i materiały:
- rozpórki regulowane, pianka montażowa, poziomnica, młotek gumowy, wkrętak montażowy, kątownik, miara zwijana, wiertarka
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić:
- czy ościeżnica jest zgodna z zamówieniem i przeznaczeniem do określonego rodzaju skrzydła
- wymiary otworu drzwiowego przygotowanego w murze
ZALECANE WYMIARY OTWORÓW DO   POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW OŚCIEŻNIC PRZEDSTAWIA TABELA 1 na stronie 4.
MONTAŻ OŚCIEŻNIC  REGULOWANYCH W GOTOWYM MURZE
1. Spakowana ościeżnica stanowi komplet dwóch pasujących do siebie części. W przypadku jednoczesnego montażu kilku lub większej ilości 

ościeżnic należy uważać by nie zamienić części różnych kompletów.
2. Po rozpakowaniu ościeżnicy należy sprawdzić kąty proste (ościeżnice mogą być zdeformowane na skutek niewłaściwego sposobu 

transportu), w przypadku braku kąta prostego można to skorygować przez ostrożne uderzanie narożnika prawego lub lewego.
3. Zamontować w ościeżnicy zawiasy (część ościeżnicową) wkładając płetwę zawiasu do końca i wstępnie zacisnąć.
4. Część ościeżnicy wyposażoną w akcesoria do mocowania skrzydła wstawić w otwór w murze i po sprawdzeniu prawidłowości ustawienia  

unieruchomić przytwierdzając do muru kołkami rozporowymi lub w przypadku ścian gipsowo–kartonowych wkrętami do blachy przez 
otwory znajdujące się w bocznych kotwach.

5. Osadzić w ościeżnicy skrzydło.
6. Sprawdzić ustawienie ościeżnicy i przyleganie do niej skrzydła.
7. Założyć rozpórki regulowane, przyjmując wymiar bezpośrednio pod górną belką, a następnie przesunąć w dół. Ustawić je w równych 

odległościach pomiędzy sobą: jedną przy posadzce, drugą na wysokości klamki, trzecią około 20–30 cm od góry. W przypadku ościeżnicy 
o szerokości powyżej 1 m należy dodatkowo wstawić rozpórkę pomiędzy górną belkę a posadzkę lub nadproże.

8. Ponownie sprawdzić przyleganie skrzydła i poprawność funkcjonowania zamka.
9. Zdjąć skrzydło drzwi. Umocować ościeżnicę do ściany za pomocą kotew montażowych. Należy przytwierdzić również obie stopki do 

posadzki. Wstrzyknąć piankę montażową pomiędzy kotwy a mur na wysokości rozpórek. Pozostawić rozpórki na czas zalecany przez 
producenta pianki. Przy wstrzykiwaniu pianki należy pamiętać, że zwiększy ona wielokrotnie swoją objętość.

10. Jeżeli część pianki wydostała się poza blachy kotwiące usunąć te części pianki tak, aby umożliwić wsunięcie elementu „tylnego”.
11. Wcisnąć element „tylny” ościeżnicy tak, aby krawędź zewnętrzna przylegała do wykończonej wcześniej ściany.
12. Skręcić obie części wkrętami samowiercącymi przez otwory znajdujące się w kanale uszczelki.
13. Zamocować próg, jeśli ościeżnica ma go na wyposażeniu i uszczelkę.
14. Zawiesić skrzydło i sprawdzić poprawność montażu.
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INSTRUKCJA MONTAŻU PROGU WEWNTRZLOKALOWEGO
UWAGA!
Przed przystąpieniem do montażu progu należy zapoznać się z instrukcją montażu. Zaleca się aby montażu dokonywały Autoryzowane Grupy 

Montażowe
Potrzebne narzędzia i materiały:
– młotek
– wkrętak montażowy, wkrętarka
1. Do wykończonej powierzchni posadzki po stronie wewnętrznej za pomocą 3 kołków do szybkiego montażu przytwierdzić zetownik 

stalowy. Odległość górnej krawędzi zetownika od krawędzi felcu ościeżnicy powinna wynosić 0 do 1 mm, tak aby po założeniu progu 
kanały pod uszczelki w progu i ościeżnicy znajdowały się w jednej płaszczyźnie.

2. Nie odklejając folii zabezpieczającej wcisnąć próg na zetownik dociskając go jednocześnie do posadzki. Jeżeli powierzchnie obu części 
posadzki są równe i znajdują się na tym samym poziomie przednia i tylna krawędź progu przylega do podłoża.

3. Przy użyciu wkrętarki ręcznej skręcić próg do zetownika wkrętami samowiercącymi przez otwory znajdujące się w kanale uszczelki.
4. Usunąć folię zabezpieczającą próg i wcisnąć uszczelkę, krawędzie boczne wykończyć silikonem.

Próg przeznaczony jest do drzwi zewnętrznych Toruń i Gdańsk i Szczecin. Wykonany jest ze stali nierdzewnej, spełnia funkcję uszczelnienia 
dolnej krawędzi skrzydła drzwiowego oraz estetycznego połączenia krawędzi posadzki wewnątrz mieszkania z posadzka zewnętrzną. Wyso-
kość użytkowa progu nie przekracza 20mm co zapewnia dogodne warunki do przemieszczania się osób niepełnosprawnych.
Próg montuje się na powierzchni wykończonej podłogi za pomocą kołków rozporowych dołączonych do progu, w woreczku montażowym 
progu znajdują się także zaślepki do zamaskowania otworów widocznych po montażu.
Uwaga: należy zwrócić szczególną uwagę już podczas montażu ościeżnicy aby przyjęty poziom wierzchu podłogi był zgodny również dla 
montażu progu.

1
6

INSTRUKCJA MONTAŻU PROGU W OŚCIEŻNICY 
DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
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DEKLARACJE ZGODNOŚCI



PRZEZNACZENIE, MONTAŻ, ZASADY UŻYTKOWANIA
I KONSERWACJI DRZWI PORTA

a) Własności

Wszystkie wyroby Porty KMI Metal wyprodukowane są z najwyższej jakości surowców renomowanych firm europejskich przy wykorzystaniu 
najnowocześniejszych technologii produkcji. Zastosowanie w procesie produkcji wyłącznie blach ocynkowanych i kwasoodpornych jak również ich 
późniejsza obróbka w procesie fosforanowania i pasywacji polimerowej i dodatkowe zabezpieczenie powierzchni poliestrowymi farbami proszkowymi 
zapewnia najwyższą odporność na czynniki środowiskowe i wieloletnią eksploatację naszych produktów.

b) Zastosowanie

Ościeżnice i progi metalowe Porty KMI Metal mają najwyższą odporność mechaniczną i na zmienne warunki środowiskowe takie jak wilgoć, wysoka 
i niska temperatura, dzięki czemu mają wszechstronne zastosowanie w budownictwie. Zalecamy stosowanie ościeżnic o szerokości w świetle 
co najmniej 0,9 m z uwagi na to iż jest to minimalna szerokość jaka umożliwia dogodne warunki do przemieszczania się osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ościeżnice standardowe
 Ościeżnice metalowe Porty KMI Metal mają najwyższą odporność mechaniczną i na zmienne warunki środowiskowe takie jak wilgoć, wysoka 

i niska temperatura, dzięki czemu mają wszechstronne zastosowanie w budownictwie. Należy jednak pamiętać, że ościeżnice są stosowane wraz ze 
skrzydłem drzwiowym i przy wyborze ościeżnicy należy się kierować typem i rodzajem skrzydła drzwi jakie ma być zastosowane tak aby właściwie 
dobrać do niego typ ościeżnicy.

ościeżnice składane kątowe
 Ościeżnice składane Porty KMI Metal stosuje się do drzwi wewnątrzlokalowych. Ościeżnice te posiadają identyczne wymiary, parametry 

konstrukcyjne i walory użytkowe jak odpowiednie ościeżnice stałe z wyjątkiem rozwiązania łączenia naroży. Ościeżnice kątowe składa się 
bezpośrednio przed montażem w murze po czym przebieg montażu jest taki sam, jak w przypadku ościeżnic stałych.

ościeżnice regulowane
 Ościeżnice regulowane Porty KMI Metal stosuje się do drzwi wewnątrzlokalowych. Ościeżnice metalowe regulowane Porty KMI Metal przeznaczone 

są do montażu w ostatecznie wykończonych pomieszczeniach z odpowiednio wykonanymi otworami w ścianach. Ościeżnica regulowana posiada 
możliwość dopasowania do grubości muru w zakresie 25 mm, co umożliwia jej za montowanie na wykończoną obustronnie ścianę.

ościeżnice składane obejmujące
 Ościeżnice metalowe składane obejmujące Porty KMI Metal przeznaczone są do montażu na wykończoną ostatecznie ścianę murowaną lub 

kartonowo-gipsową o określonej grubości całkowitej {w standardzie 100 mm). Cechą charakterystyczną ościeżnic składanych obejmujących 
jest sposób montażu polegający na kolejnym zakładaniu elementów ościeżnicy w przygotowanym otworze, a następnie skręcenie, ustawienie 
i przytwierdzenie ościeżnicy do ściany. Specjalne mechanizmy zaciskowe umożliwiają obustronne dociśnięcie krawędzi profila do wykończonej 
ściany, co polepsza estetykę i sztywność mechaniczną połączenia ościeżnicy z murem. Ościeżnica posiada otwory do wpuszczania pianki 
montażowej. Ościeżnica oferowana jest w wersji na ostatecznie wykończoną posadzkę. Dokładne wykonanie ścian oraz otworu pod ościeżnicę 
zapewni szybki montaż oraz estetyczny wygląd ościeżnicy po zamontowaniu.

próg wewnątrzIokalowy
 Próg przeznaczony jest do drzwi wewnątrzlokalowych lub wewnętrznych wejściowych. Wykonany jest on z blachy stalowej kwasoodpornej, 

spełnia on funkcję uszczelnienia dolnej krawędzi skrzydła drzwiowego oraz estetycznego połączenia krawędzi posadzki wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń. Wytrzymałość progu na deformacje jest zwiększona przez zastosowanie z eto wnika stalowego pod powierzchnią progu. Wszystkie 
wkręty mocujące są ukryte co poprawia estetykę i funkcjonalność wyrobu. Próg montuje się na ostatecznie wykończone posadzki. Wysokość 
progu po zamontowaniu nie przekracza 20 mm co zapewnia dogodne warunki do przemieszczania się osób niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach inwalidzkich.

c) Czyszczenie

W przypadku zabrudzenia powierzchni lakierowanych zaleca się mycie na mokro przy użyciu dostępnych na rynku środków czyszczących. 
Zabronione jest stosowanie do czyszczenia powierzchni lakierowanych agresywnych środków chemicznych, kwasów, rozpuszczalników i związków 
ropopochodnych. W przypadku zabrudzenia powierzchni stali nierdzewnej skutecznym i bezpiecznym środkiem, zazwyczaj wystarczającym do usunięcia 
zwykłego zabrudzenia lub odcisków palców jest przetarcie miekką tkaniną lub skórą zamszową przy użyciu wody mydlanej lub łagodnego środka 
detergentowego.

Zabronione jest stosowanie stalowych poduszek do szorowania, wełny czyszczącej i szczotek drucianych.

Do czyszczenia stali nierdzewnych NIE powinny być stosowane środki zawierające chlorki, w wypadku ich przypadkowego zastosowania, winne one 
być natychmiast spłukane dużą ilościa świeżej wody, nie wolno używać sodków do czyszczenie srebra.

d) Konserwacja

Zastosowanie w procesie produkcji materiałów najwyższej jakości gwarantuje wieloletni okres eksploatacji bez konieczności dokonywania konserwacji. 
Producent zaleca jednak okresowe (co parę miesięcy) smarowanie czopów zawiasów skrzydła drzwiowego

e) Przemalowywanie

Na powierzchnię ościeżnicy malowanej proszkowo w wersji podkładowej zaleca się po zamontowaniu ościeżnicy w murze naniesienie za pomocą pędzla 
lub wałka 2-3 warstw farby ciekłej. Przed przemalowaniem farbą ciekłą należy warstwę farby proszkowej zmatowić papierem ściernym o granulacji 
160-220. Farba proszkowa podkładowa jest ekstremalnie odporna na czynniki środowiskowe i jeśli nie posiada na swojej powłoce widocznych ubytków 
przemalowanie jej farbą ciekłą nie jest wymagane, zależy to wyłącznie od decyzji Kupującego.
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ZGŁOSZENIE REKLAMACJI
wypełnia sprzedawca / montażysta

SPRZEDAWCA

pieczątka podpis / data

MONTAŻYSTA

pieczątka podpis / data

..................................     ......................................     ..........................................                        
      data sprzedaży                      nr dokumentu zakupu                    data przyjęcia reklamacji

DANE KLIENTA

...................................................................................................................................................
Imię Nazwisko          Telefon

...................................................................................................................................................
Adres

OPIS ZGŁOSZONEJ WADY

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

KARTA KONTROLNA

nazwa wyrobu / symbol

PIECZĘĆ PAKOWACZA
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