
MONTÁŽNÍ NÁVOD SP AKTIVE/EMOTIVE DO SDK 

   
 

Pokud bude na stavebním pouzdru provedena jakákoliv jiná úprava, než je povolena montážním 
návodem, zaniká nárok na záruku 
 

Pouzdro Aktive/Emotive je určeno na dokončenou tloušťku příčky 125 mm  

(u vyšší tloušťky je nutné počítat u varianty Emotive se špaletou tloušťky 125 mm a šířky nejméně na 

šířku rámečku Emotive).  

 

1. Proveďte sestavení stavebního pouzdra dle montážního návodu 

 

Příprava otvoru  - rastru ze sádrokartonářských profilů  

2. Zaměříme polohu budoucí SDK příčky a vyznačíme ji na podlaze a navazujících stěnách. Osy 

stěn se přenesou pomocí laseru nebo vodováhy a rovné latě na strop 

 

 

 

 

 

3. Profily nastříháme nůžkami na plech. Ty profily, které se připevňují na podlahu, stěny a strop 

se z důvodu tepelné a zvukové izolace podlepují samolepící páskou Knauf nebo těsněním 

Rigips (dle typu systému) 
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4. Na dokončenou podlahu, stěny a strop připevníme UW profily pomocí  zatloukacích 

hmoždinek s roztečí 800 mm. Na podlaze vynecháme tento profil v místě budoucího 

průchozího dveřního otvoru  B+110 mm. Do profilu v blízkosti budoucího dveřního otvoru 

zatlučte vždy dvě hmoždinky vedle sebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Do UW profilu vložíme a připevníme pomocí šroubů do plechu nebo speciálních kleští 

příčkové CW profily (stojiny), které budou pevně spojeny se zadní stěnou plechového 

pouzdra a hliníkovou stojinou pouzdra. Tyto umístíme zády k pouzdru (k otvoru) – jejich 

vzájemná světlá půdorysná rozteč odpovídá šířce pouzdra E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B+108 pro Standard,  B+90 

pro Komfort 

 

 

E 
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Usazení pouzdra  

6. Pouzdro vložíme do podlahového UW profilu a připevníme ho k již namontovaným CW 

profilům – na straně plechové kapsy použijeme šrouby do plechu Rigips 421/4, 2x13 (2 ks na 

1 plechovou příchytku), u  systému Knauf použijeme šrouby s označením TN25 

7. Do prostoru mezi stojinami CW profilů nad pouzdrem upravíme z CW profilů nadpražní 

překlad a spojíme jej s pouzdrem obdobně jako CW profily (svislé části) – POZOR – nesmí se 

prošroubovat kolejnice – nutno spojovat  u krajů mimo kolejnici !!!  

8. Mezi zmíněný překlad a stropní UW profil svisle vložíme do nadpraží pouzdra zkrácené 

stojiny z CW profilů v půdorysné rozteči  „R“ 600mm (Rigips) nebo 625mm (Knauf). Tyto CW 

profily nespojujeme s UW profily 

 

POZOR !!! Stavební pouzdro musí být zabudováno do roviny dokončené podlahy. Na boku 

stavebního pouzdra je žlutá samolepka  - černá šipka na ní ukazuje vagris – 1 m výšky od budoucí 

dokončené podlahy.  

POZOR !!! Při usazování SP použijte vždy vodováhu (ve vodorovném i svislém směru). Na přesném 

usazení SP závisí správná funkce dveřního systému.  

 

 



MONTÁŽNÍ NÁVOD SP AKTIVE/EMOTIVE DO SDK 

   
 

Pokud bude na stavebním pouzdru provedena jakákoliv jiná úprava, než je povolena montážním 
návodem, zaniká nárok na záruku 
 

Opláštění sádrokartonem a tmelení 

9. Opláštění sádrokartonem provedeme nejprve z jedné a poté z druhé strany pouzdra. Při 

opláštění je třeba dodržovat zásady doporučené dodavatelem systému suché výstavby. 

10. Opláštění  první strany sádrokartonové příčky provádíme celou sádrokartonovou deskou. 

Vertikální spáry (v oblasti dveřního pouzdra) mezi sádrokartonovými deskami nesmí nikdy 

vybíhat z rohu dveřního otvoru – musí být přesazeny alespoň o 150 mm do nadpraží otvoru 

(pravoúhlý stranový výřez – viz obrázek). Každý CW profil přitom na sobě nese spoj desek 

vždy pouze z 1 strany příčky.  

 
11. Napojovat sádrokartonové desky je možné v oblasti prolamovaného pláště plechové kapsy. 

Sádrokartonové opláštění prošroubujeme s pouzdrem tak, aby šrouby tvořily vertikální řady 

vzdálené od sebe max. 600 mm u systému Rigips nebo 625 mm u systému Knauf. Vzdálenost 

jednotlivých šroubů v řadě je 250 mm u obou typů systémů. 

12. Potom se provede opláštění druhé strany stěny, které začíná polovinou desky. Tím 

dosáhneme přesazení deskových spojů.  

 



MONTÁŽNÍ NÁVOD SP AKTIVE/EMOTIVE DO SDK 

   
 

Pokud bude na stavebním pouzdru provedena jakákoliv jiná úprava, než je povolena montážním 
návodem, zaniká nárok na záruku 
 

POZOR !!! sádrokartonovou desku není možné dorazit až těsně k průchodu stavebního pouzdra. 

Mezi sádrokartonovou deskou a profilem kolem průchodu stavebního pouzdra vznikne spára. Na 

ústí stavebního pouzdra je spára cca 26 mm (dle seříznutí SDK desky) – viz obrázek.  Na nadpraží a 

stojiné noze je spára cca 14 mm. Tuto spáru zatmelte sádrokartonářským tmelem nebo speciálním 

pružným, brousitelným a přetíratelným tmelem (např . Renokitt nebo Semin) – není součástí 

dodávky . Zejména při tmelení  sádrokartonářským tmelem  doporučujeme  použít samolepící 

sádrokartonářskou pásku.  

  

 

 

Plocha pro tmel                                  Plocha pro SDK desku  

                                           Hranice mezi tmelem a SDK deskou 

                                          

                                                                                                                     Hranice mezi tmelem a SDK deskou  

 

 

 

                                                VARIANTA AKTIVE 

                                                                                                                                 VARIANTA EMOTIVE 

                                                                                            Plocha pro tmel                    Plocha pro SDK desku 

 

Pro zajištění větší styčné plochy mezi SDK deskou a tmelem lze SDK desku šikmo seříznout 

 

 

 

PROFIL NA ÚSTÍ STAVEBNÍHO POUZDRA pro dokončenou tloušťku příčky 125 mm  : 
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PROFIL STOJINÉ NOHY A NADPRAŽÍ pro dokončenou tloušťku příčky 125 mm  :  

Plocha pro tmel       Hranice mezi tmelem a SDK deskou 

                                14         Plocha pro SDK desku       Není nutné tmelit, plocha pro tmel  je překryta      

                                                                                                                                          rámečkem EMOTIVE 

 

 

 

 

                            VARIANTA AKTIVE                                                        VARIANTA EMOTIVE 

Pro zajištění větší styčné plochy mezi SDK deskou a tmelem lze SDK desku šikmo seříznout 

 

 

Schématické opláštění  ( vyznačeno červenou čarou) na vyšší tloušťku dokončené příčky, než je 

125mm.  U zárubně EMOTIVE je nutné počítat se špaletou – minimální šířka špalety je na šířku 

pohledového rámečku EMOTIVE (17mm) 

 

 

 

 

 

 

                                         AKTIVE                                                EMOTIVE 

 



MONTÁŽNÍ NÁVOD SP AKTIVE/EMOTIVE DO SDK 

   
 

Pokud bude na stavebním pouzdru provedena jakákoliv jiná úprava, než je povolena montážním 
návodem, zaniká nárok na záruku 
 

 

13. Dále následuje vyplnění jednotlivých spár mezi deskami k tomu určeným spárovacím tmelem 

s užitím  samolepící nebo skelné výztužné pásky. 

14. Po opláštění je teprve možné odstranit  distanční vzpěry 

 

15. Po vyrovnání a vybroušení sádrokartonového opláštění a tmelené plochy se provede 

odstranění krycího plechu pouzdra pro montáž dveřního křídla a příslušenství z balíčků za 

příplatek pro dřevěné nebo skleněné dveřní křídlo. Montáž dveřního křídla dle návodu 

z balíčků pro skleněné nebo dřevěné dveře za příplatek.  

 

 

 


