










Holz Türen 

Wooden Doors

 Portes Bois 

Drzwi drewniane 

REF / CODE : I 78-00-00
*)

EN . .2.0.1.X.0.

Verpackung                

Packing unit                        

Emballage                   

Pakowana

Komplett / complete 50  St / pcs 1  Kartons /  Box   kg

Flügelteil / Sash part  /             

Rahmenteil / Fram part / 

P.Mâle / czopowe /                    

Beschichtung

Coating

Traitement surface

Wykonczenie 

Schablone / Jig Gabarit / Szablon
Einzel / Single / Simple / Komplett / Set / Complet /            

Gefälzt / Rebated Recouvrement / Przylgowe

Ungefälzt / Flush

(*) nur zur Information 

(laut Angaben der EN

(*) for information only 

(under application of EN 

(*

dans les conditions 

d’application  EN

(* (*

POLSOFT
POLSOFT ul. Brzozowa 3 PL - 77-400 Zlotow - Poland | Tel : +48 67 263 2246 | Fax : +48 67 263 3009 | Email : handlowy@pol-soft.com | Web site : www.pol-soft.com



Holz Türen 

Wooden Doors

 Portes Bois 

Drzwi drewniane 

REF / CODE : 978-10-00

Verpackung                

Packing unit                        

Emballage                   

Pakowana

Komplett / complete 100  St / pcs   Kartons /  Box ,   kg

Flügelteil / Sash part  /             

Rahmenteil / Fram part / 

P.Mâle / czopowe /                    

Beschichtung

Coating

Traitement surface

Wykonczenie 

Schablone / Jig Gabarit / Szablon
Einzel / Single / Simple / Komplett / Set / Complet /            

Gefälzt / Rebated Recouvrement / Przylgowe

Ungefälzt / Flush

(*) nur zur Information 

(laut Angaben der EN

(*) for information only 

(under application of EN 

(*

dans les conditions 

d’application  EN

(* (*

POLSOFT
POLSOFT ul. Brzozowa 3 PL - 77-400 Zlotow - Poland | Tel : +48 67 263 2246 | Fax : +48 67 263 3009 | Email : handlowy@pol-soft.com | Web site : www.pol-soft.com









Instrukcja r cznego frezowania gniazd 

dla zawiasów W 978 przy zastosowaniu szablonu Sp2-4 - 978 

Przeznaczenie : przy braku frezarki CNC) 

1.

a) Dla r cznego wykonywania gniazd dla zawiasów W 978 R (L) 

proponujemy szablon  nr Sp2-4- 978  

Proponowany szablon  umo liwia wykonanie gniazd zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w 

KARCIE INFORMACYJNEJ ZAWIASY bez zaznaczania miejsca umieszczenia zawiasów na 

drzwiach. 

Przy u yciu proponowanego szablonu  przemiennie mo na wykonywa  gniazda w drzwiach lewych i 

cie nicach pod warunkiem, cie nic maj cych ze 

sob  zostanie zachowane to samo rozmieszczenie korpusów na prowadnicy. 

:

-     korpusy zamocowane na prowadnicy (2 korpusy lub wi cej) do frezowania otworu  23x60x30;  

- korpus luzem do frezowania otworu 23x95x4,5; 

- co-prowadz cych; 

-  oporow ;

W zale no ci od ilo ci korpusów umieszczonych na prowadnicy numery kompletnego szablonu  s

nast puj ce: 

- przy dwóch korpusach – Sp2-978; 

- przy trzech korpusach – Sp3-978; 

- przy czterech korpusach – Sp4- 978. 

b) Dla wykonania gniazd poza w/w szablonem kompletnym nale y dysponowa :

-     miar

- frezark  r czn  umo liwiaj c  mocowanie frezów z chwytem walcowym d.8 i wyposa on  w 

podstawk boko ci frezowania; 

- wiertark

- wkr tark

- wkr tami samowierc cymi d.4x30 (do przykr cenia zawiasy mo na u y  tych samych wkr tów); 

- kluczami trzpieniowymi 6-kt 3 i 6-kt 6; 

- dzi otworów w  drewnie. 

(Rys.2.) 



Rys.2. Narz dzia niezb dne do wykonania gniazd. 

2.

a) dobra  szablon (Rys.3.) z odpowiedni  ilo ci  korpusów umieszczonych na prowadnicy (min.2, 

max.4). 

Rys.3. Szablon z korpusami na prowadnicy 

b) odpowiednio rozstawi  korpusy na prowadnicy zwracaj c uwag nie i 

zablokowa  je dokr caj c ruby. 

c) umie ci  prowadnic  z korpusami na o cie nicy (Rys.4.)  zwracaj c uwag enie 

ale y ustawia  na zewn trznej stronie 

o cie ci  korpusy wkr tami (Rys.6.). 

Rys.4. Prowadnica z korpusami umieszczona na o cie nicy. 

Nast pnie nale y:  



- wierci  otwory wst boko  uzale niona 

jest od wymiaru profilu) Przy ustawianiu tulejki oporowej uwzgl dni  wysoko  korpusu która 

wynosi 20 mm;  

                Rys.6. Przykr canie korpusu wkr tami.                  Rys.7.Wiercenie otworów wst

- frezowa  otwory 23x60x30 (Rys.8.) stosuj c trzy przej cia z odpowiednio wystaj cym frezem 

(Rys.9.)  dla przej

przej  uwag  na precyzyjne prowadzenie tulejki freza po 

bie ni otworu w korpusie i po ka dym przej ciu usun  wióry) Podane wymiary uwzgl dniaj

wysoko  korpusu ; 

Rys.8. Frezowanie otworów 23x60x30 stosuj c trzy przej cia. 

Rys. 9. Odpowiednio wystaj cy frez 



cie trzecie 

- zdemontowa  szablon wykr caj c wkr ty mocuj ce; 

-  ostre kraw dzie otworu. 

d) analogiczne czynno ci z pkt. c. wykona

 Uwaga: kolejno  punktu c i d jest zamienna 

a skrzydle. 

e) kolejno w ka dym z wykonanych gniazd  mocowa  korpus do wykonania otworu 23x95x4,5 

 24,5 mm – podany 

wymiar uwzgl dnia wysoko  uwag ciwe prowadzenie tulejki 

freza po bie niach otworów korpusu ) 

Po wykonaniu poszczególnych otworów zdejmowa  ostre kraw dzie otworu. 

freza 

Warunki bezpiecznej pracy: 

Stosowa  wszystkie zasady bezpiecznej pracy przewidziane dla wykonywania prac przy 

zastosowaniu stolarskiej frezarki r cznej. 

2. Ze wzgl du na specyfik cza  po wprowadzeniu freza w otwór wst pny 

cza  przed wyj ciem freza z otworu korpusu. 
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