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ścianki stałe - 2 moduły modułowe

drzwi uchylne na zawiasach z panelem stałym

do 1000 mm

do 2600 mm

do1600 mm

do1600 mm do1600 mm
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min 15 [mm]

ścianka pełna-murowana

min 15 [mm]

wzmocnienie wzmocnienie

wzmocnienie wzmocnienie
30 [mm]

ścianka GK

30 [mm]
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System modułowy
Icon Loft Lite pozwala na projektowanie i montaż dowolnych konfiguracji ścianek 
działowych z drzwiami przesuwnymi lub klasycznie uchylnymi.
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Drzwi przesuwne - 
przekrój

Drzwi przesuwne w systemie Icon Loft 
montuje się naściennie lub do sufitu.

prowadnica  
industrialna 
naścienna

prowadnica 
nowoczesna  

sufitowa
prowadnica  
nowoczesna 
naścienna

sufit
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Precyzyjne pomiary
Pomiarów najlepiej jest dokonywać za pomocą miernika 
laserowego. Pomiarów należy dokonywać w kilku miejscach 
aby ujawnić ewentualne nierówności otworu.

Tolerancje
Produkty Icon Loft są projektowane z odpowiednią (-10mm w 
stosunku do najmniejszego wymiaru), umożliwiającą montaż 
tolerancją. Ewentualne szczeliny należy wykończyć techniką 
budowlaną lub za pomocą dostarczonych przez Icon Concept 

Kiedy dokonać pomiaru
Pomiarów otworów drzwiowych należy dokonywać po wykończeniu 
otworu drzwiowego, w momencie, w którym jest pewność, że 
wymiary nie ulegną zmianom w związku z dalszymi pracami 
budowlanymi np. układaniem posadzki.
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Montaż 
ościeżnic

1. W otworze drzwiowym przymierzamy ościeżnicę.  

2. W otworze drzwiowym wykonujemy otwory odpowiednie 
do stosowanych kołków montażowych. Wybór kołków 
zależy od rodzaju materiału ściany. 

3. Za pomocą ko łków montażowych przykręcamy 
ościeżnicę do ścian w miejscu wykonanych otworów. 
Ościeżnicę należy montować w sposób nie powodujący 
odkszta łceń ościeżnicy. Zbyt mocne mocowanie 
powodujące odkształcenia może doprowadzić do braku 
możliwości montażu paneli przeszklonych. 

4.Należy sprawdzić poziom zamocowanych ram za pomocą 
poziomicy. Aby umożliwić prawidłową pracę skrzydła 
drzwiowego ościeżnica musi zostać zamontowana w 
poziomie w każdej osi. 
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Montaż paneli

1. W zamontowanych ramach należy przymierzyć ramy 
paneli przeszklonych.  

2. W przypadku ujawnienia braku wypoziomowania ram lub 
skrzydła drzwiowego należy dokonać korekty mocowania 
ościeżnicy. 

3. Ramy paneli ściennych do ościeżnicy mocuje się za 
pomocą dostarczonych przez Icon Concept blacho-
wkrętów. 

4. Panele przeszklone wykonane są z umożliwiającą montaż 
tolerancją ok 2mm. Szczeliny powstałe w związku z 
powyższym są naturalną cechą produktu. Opcjonalnie 
powstałe szczeliny, w razie potrzeby można wykończyć 
silikonem.  
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Montaż szkła

1. W zamontowanych ramach należy przymierzyć formatki 
szkła paneli przeszklonych.  

2. Po dopasowaniu formatek do odpowiednich kwater 
można przystąpić do szklenia. 

3. Szklenia panelu stałego można dokonać po jego 
zamontowaniu w ościeżnicy.  

4. Szklenia drzwi należy dokonywać wyłącznie w pozycji 
horyzontalnej. Pełne zaschnięcie kleju trwa min 24 godziny 
w temperaturach  pokojowych. W temperaturach poniżej 
10C czas może schnięcia kleju może się wydłużyć do 
36h. 

5. Szklenia dokonuje się za pomocą dostarczonego przez 
Icon Concept kleju i taśm montażowych. Wklejone 
formatki szk ła wype łnia się dodatkowo ramkami 
zabezp iecza jącymi. Szcze l iny między ramkami 
zabezpieczającymi a ramami paneli przeszklonych 
drzwiowego do 3 mm są naturalną cechą produktu. 

6. Po zaschnięciu kleju należy założyć drzwi na zawiasy 
oraz sprawdzić ich działanie. Jeżeli pod wpływem ciężaru 
szkła ościeżnica osiadła lub w inny sposób się odształciła 
należy skorygować jej montaż. 

Instrukcja pomiarów i montażu



Icon Concept Design  
www.icon-concept.pl 
info@icon-concept.pl 
+48 532 75 0707

Logo oraz nazwa Icon Concept Design ® są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Icon Concept Design jest częścią: 
Przedsiębiorstwo Vonart Sp. z o.o. 
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10

Autoryzowane punkty handlowe:

Showroom Icon Concept Design  
Galeria Wnętrz Domar 
ul. Braniborska 14 
53-680 Wrocław 

czynne: 
pon-sb: 10-20 
nd: 10-16 

showroom@icon-concept.pl 
+48 694 456 821

Santiago Design 
87-100 Toruń 
ul. Andersa / Kniaziewicza 125A  

biuro@isantiagodesign.pl 
+48 501 283 686


