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І. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДВЕРНИХ ОТВОРІВ 

Для монтажу дверей і конструкцій необхідно, щоб технологічні отвори відповідали наступним 
умовам: 

1. будівля повинна мати дах, який не пропускає воду; повинні бути проведені бетоні роботи. 
Дверні отвори повинні мати вільний доступ з обох сторін. Перед дверима обов'язково має 
бути майданчик / ганок з твердим покриттям, на висоті приблизно низу дверного отвору, 
розміром не менше 900х900 мм. 

2. точки кріплення дверних коробок повинні бути виготовлені з міцного матеріалу (бетон, цегла, 
газо або пінобетон, гіпсовий блок, дерево... ); 

3. якщо неможливо виконати пункт 2 або при виконанні отвору ГКЛ (гіпсокартонного листа), в 
місцях кріплення фурнітури необхідно встановити вбудовані елементи з металу товщиною не 
менше 4 мм, або деревину товщиною не менше 40 мм. У отворі, який виконаний із ГКЛ, 
закладні елементи необхідно встановлювати таким чином, щоб вони були розташовані 
безпосередньо (впритул) за ГКЛ; 

II. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

для виготовлення дверного отвору для монтажу дверей KASKI 

1. Розмір отвору повинен відповідати заданим параметрам. Для дверей стандартного розміру:  
Розмір стандартних дверей по дверній 

коробці, мм. 
Розмір монтажного отвору, мм. 

890x2090 910x2110 
990x2090 1010x2110 

 
- Рекомендовані монтажні зазори з боків: 10÷15мм 
- Рекомендовані монтажні зазори зверху: 10÷20мм. 

2. Для виготовлення отвору рекомендується використовувати: бетон, дерево, червону (глиняну) 
або білу (силікатну) цеглу. 

3. Мінімальна товщина кладки – в цеглу, при товщині в півцегли – необхідно армування отвору 
(зв'язування кладки з монолітною стіною за допомогою металевих закладних деталей). 

4. При виготовленні отвору необхідно дотримуватися рівності діагоналей і неприпустимо 
відхилення вертикальної площини отвору. 

5. З моменту завершення робіт з оформлення отвору до моменту установки дверей потрібно 
дотримуватися часового інтервалу не менше 4-5 днів. 

6. Забороняється використовувати каркас дерев'яних дверей в якості несучого елемента отвору. 
7. Висота порога дверей становить 25 мм. Отвір слід зробити так, щоб при установці дверей 

рівень чистої підлоги в квартирі не перевищував висоту порога. 
8. Встановлення дверей відбувається лише за наявності цілісної чистової підлоги, рівень якої в 

отворі дверей повинен бути без перепадів і відхилень від нульового або по міткам зазначеним 
Замовником. В цьому випадку, після монтажу Замовником підлогового покриття, двері 
повинні упиратися порогом на тверду, нерухому основу. 

9. Якщо оздоблювальна кладка передбачає чверть зовні, то її виступ за розмірами отвору для 
установки дверей не повинен перекривати дверну коробку більше 10 мм 

Розмір стандартних дверей по дверній 
коробці, мм. 

Розмір монтажного отвору, мм. 

890x2090 870x2080 
990x2090 970x2080 

http://rust.com.ua/stalnye-dveri
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10. Вхідні двері KASKI  відкриваються назовні. При виборі дверей необхідно вказати їх 
сторонність: 

• якщо ви стоїте на вулиці, а петлі ліворуч - це ЛІВІ двері; 
• якщо ви стоїте на вулиці, а петлі праворуч від вас - це ПРАВІ двері; 

 

 

 

 

 

 

 

Вид з вулиці:        Двері ЛІВІ               Двері ПРАВІ  
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11. Якщо двері встановлені врівень з фасадом, її необхідно захистити навісом до зазначених 
розмірів (як мінімум), або відповідним для цієї мети відливом. 

 

 

 

 

 

12. Під так званий крапельник дерево-алюмінієвого порогу двері рекомендується встановити 
відлив.  Він кріпиться до нижнього краю порога, щоб вода не потрапила під нього.  
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