
INSTRUKCJA MONTAŻU

OKAPNIK DO DRZWI
UNIWERSALNY ALUMINIOWY

Przed rozpoczęciem montażu 
zapoznaj się z instrukcją!

Okapnik standardowo jest przygotowany do skrzydła 
„90" i ościeżnicy o szerokości w świetle 900 mm, 

posiada długość 894mm.

Otwory montażowe pozwalają dostosować produkt 
do dowolnego wymiaru drzwi o szerokości światła 

ościeżnicy 800 do 902 mm.

Okapnik jest elementem przystosowującym drzwi 
zewnętrzne otwierane na zewnątrz do montażu 

w ten sposób aby otwierały się do wnętrza budynku.

Montażu okapnika należy dokonać
po zamontowaniu drzwi.

Drzwi Pantor oraz S-door są fabrycznie przystosowa-
ne do montażu okapnika. Firma Sputnik nie ponosi 
odpowiedzialności za skutki montażu okapnika w 

drzwiach innego producenta.

www.PANTOR.com.pl

WŁAŚCICIELEM MARKI PANTOR JEST SPUTNIK.

Zawartość opakowania

Do montażu potrzebujesz:

1 x okapnik aluminiowy

3 x wkręty montażowe

1, 2, 3 - otwory montażowe do drzwi „90”
1, 2, 4 - otwory montażowe do drzwi „80”

1 2 4 3

ołówek 
wkrętak albo wkrętarkę
silikon
piłę do metalu (w przypadku „80”)
miarę

1A Sprawdź czy długość okapnika jest 
odpowiednia dla Twojej szerokości drzwi.

900 mm - 6 mm = 894 mm

900 mm

Prawidłowa długość okapnika wynosi
wymiar szerokości w świetle
ościeżnicy pomniejszony o 6 / 8 mm.



4 Zdejmij skrzydło drzwiowe z zawiasów
i ułóż na poziomej powierzchni.
Wyśrodkuj okapnik względem krawędzi skrzydła.
Zaznacz ołówkiem miejsca montażu wkrętów.

1B Jeśli szerokość w świetle ościeżnicy
wynosi mniej niż 900mm przytnij okapnik
tak, aby jego długość była szerokością 
w świetle ościeżnicy pomniejszoną o 6 / 8 mm

Skracanie okapnika bez jego uszkodzenia
możliwe jest tylko od strony z której
znajdują się otwory motażowe 3 i 4.

Strefa bezpiecznego skracania:

Przed przycięciem okapnika 
zaznacz ołówkiem linię cięcia!

W przypadku przekroczenia bezpiecznej lini cięcia należy wywiercić
dodatkowy otwór montażowy.

2 Przyłóż okapnik do skrzydła w ten 
sposób, aby część odprowadzająca
wodę znajdowała się równolegle do progu,
7 - 12 mm nad nim.

5

Za pomocą wkrętarki albo wkrętaka

6

Wkręć wkręty samowiercące w ten sposób 
aby między płaszczyzną ich główki 
a płaszczyzną skrzydła została przerwa 
ok. 3 / 5 mm
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3 Następnie zaznacz ołówkiem wysokość
montażu okapnika

7 Wsuń okapnik na wkręty, aby stwierdzić
poprawność ich lokalizacji.

9 Delikatnie dokręć wkręty.

10 Usuń nadmiar silikonu

8

Zdejmij okapnik. Następnie na całej długości
górnej krawędzi powierzchni styku okapnika
ze skrzydłem drzwiowym nanieś wałeczek
silikonu o średnicy 2 - 4 mm.

SILIKON


