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KVALITNE NAMONTOVANÁ KĽUČKA 
- ZÁRUKA DLHODOBEJ ŽIVOTNOSTI

Vzhľadom k dôležitosti správnej montáže kľučiek dávame 

do pozornosti MP Pro� šablónu. Umožňuje presne a kolmo 

vyvŕtať otvory a preto sa odporúča používať pri montáži 

všetkých rozetových kľučiek s výstupkami. 

MP Pro� šablónu je možné nastaviť na rôzne rozteče 

zadlabávacích zámkov. Umožňuje rýchlo reagovať 

na rôzne montážne situácie, nakoľko obsahuje všetky 

potrebné nástavce pre montáž, vrátane vrtáku 

s priemerom 7 mm. MP Pro� šablónu si môžete objednať 

na www.mp-kovania.sk a zakúpiť, alebo požičať priamo 

v predajni MP KOVANIA.



Montáž kľučky APRILE

Vaše balenie obsahuje:
- pár kľučiek na rozetách 
s mechanikou,
- dve montážne rozety so stredovým 
elementom,
- dvojdielny štvorhran,
- pár priechodných skrutiek M4,
- dve skrutky s �xačným lepidlom 
(červík) a imbusovým kľúčom 
pre ich montáž.

Balenie s označením AT navyše
obsahuje dve skrutky (červíky) 
na krytky roziet s imbusovým kľúčom 
pre ich montáž. 

Montážne rozety vložte 
z oboch strán dverí 
výstupkami do otvorov 
a dotiahnite ich k sebe 
primeranou silou. 
Montážne rozety musia 
byť vložené do otvoru 
s výliskom smerom nadol 
ako je vyobrazené na obr. 
2.1. (štandardná rozeta) 
alebo obr. 2.2.
(rozeta 7S-7 mm). Rozety 
sú univerzálne
(pravá, ľavá) s jediným 
rozdielom, jedna z nich 
má otvory so závitom.

obr.2.2.

obr.2.1.
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Označte a vyvŕtajte otvory.
Na označenie dier 
pre otvory môžete použiť
priloženú papierovú
šablónu. Dbajte 
na presnosť označenia 
a vŕtania otvorov.
Pre úplnú presnosť vŕtania
otvorov Vám odporúčame
použiť vŕtaciu šablónu
pre rozetové kľučky
s názvom MP Pro� šablóna.
MP Pro� šablónu 
si môžete objednať 
na www.mp-kovania.sk
a zakúpiť, alebo požičať 
priamo v predajni 
MP KOVANIA.
Navŕtajte otvory z jednej
a následne z druhej strany
s priemerom Ø 7 - max. 7,5
mm na obe strany dverí
s rozostupom 38 mm. 
Nikdy nevŕtajte otvory 
cez celé dvere, týmto 
spôsobom ich môžete 
poškodiť.
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Vložte štvorhran do zámku 
dverí. Dbajte na to, aby bol 
štvorhran vložený výrezom 
smerom nadol. 
Čiastočne nasuňte kľučky 
na štvorhran a stlačením 
kľučky smerom nadol 
vylomte stredový element 
montážnej rozety. 
Následne vylomené 
elementy odstráňte.

Nasunuté kľučky zaistite
zo spodnej strany kľučky 
skrutkou s �xačným 
lepidlom (červíkom) 
do štvorhranu  pomocou
pribaleného imbusového 
kľúča.  Pri baleniach 
s označením AT použite 
ďalšie dve skrutky
(červíky) na krytky roziet
a zaistite ich priloženým
imbusovým kľúčom.

Ak ste dodržali priložený 
návod, vaše kľučky budú 
mať tichý chod a dlhú 
životnosť.

V prípade montáže 
spodných roziet 

BB - otvor pre interiérový 
kľúč (dozický), 

PZ - otvor pre vložku (fabku), 

WC - WC sada 
s vmontovaným kľúčom, 
postupujte rovnako, 
ako v prípade montáže 
kľučiek v bode 2, 3.

Na namontované 
montážne rozety 
so štvorhranom nasuňte 
kľučky s krytkou, 
tak aby klipy ľahko zaskočili 
do drážok na krytke rozety.
Pri správnom namontovaní 
kľučky s krytkou musia 
všetky plochy krytky 
rozety priliehať 
rovnomerne k dverám.

Montážne rozety 
s označením balenia AS 
treba ešte dodatočne 
uchytiť pomocou skrutiek
do dreva (sú súčasťou
balenia). Klaďte veľký
dôraz na to, aby skrutky
boli namontované presne
a nevytrčali z montážnej
rozety.
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Pred nasadením kľučiek 
skontrolujte premazanie 
mechaník v kľučke. 
Pri vydávaní 
neštandardných zvukov, 
alebo pri zadŕhaní 
odporúčame použiť PECOL 
P230. Neodporúčame sprej 
WD40. Pre dlhodobú 
funkčnosť kľučky 
odporúčame premazať 
raz ročne. Univerzálne 
mazadlo PECOL P230
si môžete objednať 
na www.mp-kovania.sk,
alebo zakúpiť priamo 
v predajni MP KOVANIA.
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