
 

 

 
Instrukcja montażu klamek i rozet marki Stile 

(Kod produktu: ST R 7S, ST Q 7S) 
  
 
KLAMKA 
Zestaw zawiera: 
- parę rękojeści - lewą i prawą; zespoloną z rozetami podklamkowymi; 
- 2 szt. rozet montażowych (tzw. adapterów montażowych metalowych); 
- trzpień klamki o przekroju 8x8 mm (dwuczęściowy); 
- 2 szt. śrub przelotowych M4; 
- zestaw śrub imbusowych wraz z kluczami; 
- instrukcję montażu. 
 
Montaż klamki: 

1. Nawiercić na śruby przelotowe 2 otwory o średnicy Ø 7,5 mm z obu stron drzwi, rozstaw 38mm. Nie 
przewiercaj drzwi na wylot od jednej strony. Rozwiercaj otwory z obydwu stron, aby nie uszkodzić 
zewnętrznej warstwy drzwi. Do oznaczenia miejsc otworowania możesz wykorzystać szablon 
montażowy lub posłużyć się adapterem montażowym, wyposażonym w element stabilizujący trzpień. 
Po przygotowaniu otworów na śruby, wyłam z adapterów element stabilizujący trzpień.  

2. Skorzystaj z załączonych śrub przelotowych i skręć ze sobą dwa adaptery montażowe. Elementy te 
powinny być skierowane wycięciem zabezpieczającym w dół. Adaptery są uniwersalne (prawa/lewa). 

3. Adaptery montażowe możesz dodatkowo ustabilizować za pomocą wkrętów do drewna. Wkręty nie są 
dołączone do zestawu. 

4. Złóż trzpień i wsuń go w zamek drzwiowy nacięciem do dołu, tak aby po obu stronach drzwi długość 
trzpienia była taka sama. 

5. Na tak zamontowany adapter i trzpień nałóż klamkę. Klamka powinna przylegać idealnie do płaszczyzny 
drzwi. 

6. Przykręć rozetę klamki od dołu do adaptera. 
7. Przykręć rękojeści od dołu za pomocą śrub imbusowych. 

 
 
ROZETA OB i PZ 
Zestaw zawiera:  
- 2 szt. maskownic; 
- 2 szt. rozet montażowych (tzw. adapterów montażowych metalowych); 
- 2 szt. śrub przelotowych M4; 
- zestaw śrub imbusowych wraz z kluczem. 
 
Montaż rozety: 

1. Nawiercić na śruby przelotowe 2 otwory o średnicy Ø 7,5 mm z obu stron drzwi, rozstaw 38mm. Nie 
przewiercaj drzwi na wylot od jednej strony. Rozwiercaj otwory z obydwu stron, aby nie uszkodzić 
zewnętrznej warstwy drzwi. Do oznaczenia miejsc otworowania możesz wykorzystać szablon 
montażowy. Po przygotowaniu otworów na śruby, wyłam z adapterów element stabilizujący trzpień. 

2. Skorzystaj z załączonych śrub przelotowych i skręć ze sobą dwa adaptery montażowe. Elementy te 
powinny być skierowane wycięciem zabezpieczającym w dół. Adaptery są uniwersalne (prawa/lewa). 

3. Adaptery montażowe możesz dodatkowo ustabilizować za pomocą wkrętów do drewna (rys.3). Wkręty 
nie są dołączone do zestawu. 

4. Na tak zamontowany adapter nałóż rozetę i przykręć ją od dołu za pomocą śruby imbusowej. Rozeta 
powinna przylegać idealnie do płaszczyzny drzwi. 

 



 

 

ROZETA WC 
Zestaw zawiera: 
- 2 szt. maskownic; 
- 2 szt. rozet montażowych (tzw. adapterów montażowych); 
- 2 szt. śrub przelotowych M4; 
- zestaw śrub imbusowych wraz z kluczem; 
- pokrętło WC z trzpieniem o przekroju 4x4 mm (istnieje możliwość zamówienia dodatkowej redukcji). 
 
Montaż rozety: 

1. Nawiercić na śruby przelotowe 2 otwory o średnicy Ø 7,5 mm z obu stron drzwi, rozstaw 38mm. Nie 
przewiercaj drzwi na wylot od jednej strony. Rozwiercaj otwory z obydwu stron, aby nie uszkodzić 
zewnętrznej warstwy drzwi. Do oznaczenia miejsc otworowania możesz wykorzystać adapter 
montażowy. Po przygotowaniu otworów na śruby, wyłam z adapterów element stabilizujący trzpień.  

2. Skorzystaj z załączonych śrub przelotowych i skręć ze sobą dwa adaptery montażowe. Elementy te 
powinny być skierowane wycięciem zabezpieczającym w dół. Adaptery są uniwersalne (prawa/lewa). 

3. Adaptery montażowe możesz dodatkowo ustabilizować za pomocą wkrętów do drewna. Wkręty nie są 
dołączone do zestawu. 

4. Wsuń trzpień w zamek drzwiowy. W przypadku zamków magnetycznych zastosuj redukcję zmieniającą 
średnicę otworu na trzpień WC.  

5. Na tak zamontowany adapter i trzpień nałóż rozetę i przykręć ją od dołu za pomocą śruby imbusowej. 
Rozeta powinna przylegać idealnie do płaszczyzny drzwi. 

6. Przykręć za pomocą śruby imbusowej pokrętło rozety WC do trzpienia. 
 
Gratulacje! To wszystko. 


