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INSTRUKCJA MONTAŻU ANTAB DO DRZWI
Przygotowanie drzwi do montażu antab

W celu bezproblemowego montazu i działania niniejszego produktu, prosimy bardzo dokładnie przestrzegac ponizszych instrukcji.

Rodzaje antab Sposoby montażu antab

Rozstaw mocowania antab do drzwi

prosta jednostronnie na przestrzał
jednostronnie

na przestrzał
dwustronnie

ukośna

1
3

Wiercenia otworów 
mocujących w drzwiach

Mocowanie jednostronnej antaby
z użyciem wkrętu.

Mocowanie dwustronnej antaby
z użyciem wkrętów.

Mocowanie jedno- i dwustronnei 
antaby z użyciem mufy przelotowej  
i kołpaka kontrującego.
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7Mocowanie jedno- i dwustronnei 

antaby z użyciem mufy izolacyjnej  
i kołpaka kontrującego.
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+2mm
- 2mm

“A” - Długość 
        uchwytu antaby   

        0,8m
        1,0m
        1,2m
        1,5m
        1,7m

“B” - Rozstaw mocowania
        antaby do drzwi

        0,5m
        0,5m
        0,8m
        1,0m
        1,0m



Montaż antab

1. Montaż antaby jednostronnej.
Wkręt  W. włożyć w otwór elementu mosiężnego 3.  
a następnie  wkręcić go w skrzydło drzwi 8. Na rurze 
antaby 7. ustawić rozstaw elementów  łączących 5. 
względem wkręconych do drzwi elementów 3. (fig A i B) 
W tym celu poluzować śruby 4. ustawić rozstaw 
elementów 5. i dokręcić śruby 4. 

Nałożyć pochwyt elementami 5. na elementy 3. 
i dokręcić śruby 6. 

2. Montaż antaby jednostronnej z kołpakiem kontru-
jącym.
Sztyft gwintowany 2. wkręcić do oporu  w element 
mosiężny 3. następnie skręcić go razem z mufą przeloto-
wą M wkładając na sztyf podkładkę 1. Skręcone elemen-
ty wsadzić w otwory drzwi. Od drugiej strony drzwi 
wsadzić kołpak kontrujący 9.  z wkręconym sztyftem 2. 
i skręcić razem z mufą M.  Na rurze antaby 7. ustawić 
rozstaw elementów  łączących 5. względem elementów 
3. W tym celu poluzować śruby 4. ustawić rozstaw 
elementów 5. i dokręcić śruby 4. Nałożyć pochwyt 
elementami 5. na elementy 3. i dokręcić śruby 6. 

2. Montaż antaby dwustronnej.
Sztyfty gwintowane 2. wkręcić do oporu w elementy 
mosiężne 3. następnie jedną parę skręcić razem 
z mufami przelotowymi M wkładając na sztyft podkład-
kę 1. Skręcone elementy wsadzić w otwory drzwi. Od 
drugiej strony drzwi wsadzić w otwory pozostałe 
elementy 3. z wkręconymi sztyftem 2. i nałożonymi 
podkładkami 1. Skręcić razme z mufą M w drzwiach. Na 
rurze antaby 7. ustawić rozstaw elementów  łączących 
5. względem elementów 3. W tym celu poluzować śruby 
4. ustawić rozstaw elementów 5. i dokręcić śruby 4.

Nałożyć pochwyt elementami 5. na elementy 3. i dokrę-
cić śruby 6. 
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3. Antaba dwustronna
Montowana na przestrzał drzwi z użyciem mufy przelotowej.    
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1. Antaba jednostronna
Montowana z użyciem wkrętu.

2. Antaba jednostronna
Montowana na przestrzał drzwi  z użyciem mufy przelotowej
i  kołpaka kontrującego.

Legenda
W-wkręt, M-mufa przelotowa/mufa izolacyjna, 1-pod-
kładka słupka, 2-sztyft gwintowany, 3-mosiężny 
element mocujący, 4-śruba mocująca słupki, 5, 
5.1-słupki, 6-brok, 7-rura/profil antaby, 8-skrzydło 
drzwi, 9-kołpak kontrujący

W3 4 5

6

7
8 5.1

6mm


	amsterdam_prosta
	instrukcja_antaba

