
Stavební připravenost pro zaměření a montáž skrytých zárubní NOEline

Stavební připravenost otvorů pro osazení skrytých zárubní NOEline:

SDK: Nutno dbát na svislé usazení SDK profilů. V okolí otvorů nemontovat SDK desky (dokončit až po
montáži zárubní). Velikost stavebních otvorů:

světlá šířka zárubně světlá výška zárubně šířka stavebního otvoru výška stavebního otvoru
600 mm 1970 mm 700 mm 2020 mm
700 mm 1970 mm 800 mm 2020 mm
800 mm 1970 mm 900 mm 2020 mm
900 mm 1970 mm 1000 mm 2020 mm

     atypické světlé rozměry zárubně + 100 mm + 50 mm

V případě usazování skrytých zárubní v kombinaci klasické otevírání na stěnu (180°) a otevírání do stěny 
(90°) - reverzně, je nutné pro zachování jednotné pohledové výšky připočítat na reverzní otevírání +12 
mm ke každé výškové míře včetně stavebního otvoru! Dále je třeba počítat se snížením světlé průchozí 
šířky o 40 mm u reverzního otevírání.

Zděné stěny: Nutno dbát na svislé usazení tvárnic. Velikost stavebních otvorů:

světlá šířka zárubně světlá výška zárubně šířka stavebního otvoru výška stavebního otvoru
600 mm 1970 mm 720 mm 2030 mm
700 mm 1970 mm 820 mm 2030 mm
800 mm 1970 mm 920 mm 2030 mm
900 mm 1970 mm 1020 mm 2030 mm

    atypické světlé rozměry zárubně + 120 mm + 60 mm

V případě usazování skrytých zárubní v kombinaci klasické otevírání na stěnu (180°) a otevírání do stěny 
(90°) - reverzně, je nutné pro zachování jednotné pohledové výšky připočítat na reverzní otevírání +12 
mm ke každé výškové míře včetně stavebního otvoru! Dále je třeba počítat se snížením světlé průchozí 
šířky o 40 mm u reverzního otevírání.

Zaměření skrytých zárubní NOEline je nutno provést ve fázi hrubé stavby, po realizaci všech potřebných 
svislých konstrukcí (nosných zdí, příček) a hrubých podlah, před omítkami!

Montáž skrytých zárubní a případných soklových lišt NOEline je nutno provést ve fázi hrubé stavby, po 
realizaci všech potřebných svislých konstrukcí (nosných zdí, příček) a hrubých podlah, před omítkami!

Omítky je nutno zvolit sádrové (ideálně sádrová omítka s vysokou přilnavos� Knauf). Dokončit omítky
lze až po montáži skrytých zárubní a případných soklových lišt.
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