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 W y ła ma ny za wias garn ko wy to wpraw dzie 
pro blem, ale nie po wód, by od ra zu ku po-
wać no wą szaf kę. Dwu skład ni ko wa pa sta 

epok sy do wa, któ rą po stward nie niu ob ra bia się 
w ta ki sam spo sób jak drew no, po zwa la szyb ko 
po zbyć się kłopotu. Zwy czaj ne szpa chlów ki, uży-
wa ne do na praw drob nych ubyt ków w drew nie, 
nie są wy star cza jąco trwa łe, by spro stać du żym 
ob ciąże niom to wa rzy szą cym otwie ra niu i za my-
ka niu drzwi.

Oprócz ma sy szpa chlo wej na le ży użyć dłu ta, 
wkrę ta ka krzy żo we go i (je śli to moż li we) sza blo-
nu do wier ce nia otwo rów, a tak że kol ca, wier tła 
do drew na i wiertła cy lin drycz ne go, wier tar ki, pa-
pie ru ścier ne go i la kie ru w spreju.

Je śli nie zo sta nie wy ła ma ny kor pus za wia-
su, lecz tyl ko otwo ry wkrętów płyt ki mon ta żo-
wej, na pra wa jest jesz cze prost sza. Na le ży je-
dynie za szpa chlo wać wy ła ma ne otwo ry oraz 
na no wo je wy wier cić.

Tak samo po stępu je my z wy ła ma ny mi uchwy-
ta mi pó łek. 

Kiedyś każ de mu się to mo że 

zda rzyć – za wias drzwi czek 

szaf ki zo sta je wy rwa ny ze swe-

go gniaz da. Naj lep szą me to dą 

na pra wy jest za szpa chlo wa nie 

i po now ne wy wier ce nie otwo ru.

Nad miar ma sy szpa chlo wej po jej stward nie-
niu usu wa my ostrym dłu tem, a potem szli fu je my 
– do zrów na nia z po wierzch nią ota cza ją cą otwór.
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Otwo ry na wkrę ty do za mo co wa nia za wia-
su na le ży na wier cić wier tłem o śred ni cy nie co 
mniej szej od gru bo ści za sto so wa nych wkrę tów.
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No we za wia sy sprze da wa-
ne są w ze sta wach. Oprócz 
za wia su garn ko we go (z le wej) 
opa ko wa nie po win no za wie-
rać płyt kę mon ta żo wą (z pra-
wej), wszyst kie po trzeb ne 
wkrę ty mo cu ją ce z sza blo na mi 
do usta wia nia od stę pów i wy-
zna cza nia otwo rów.

Uszko dzo ny kor pus. Je śli wy ła ma ne zo sta ły 
otwo ry wkrę tów do mo co wa nia pły tek mon ta żo-
wych, wy peł nia my je pa stą do drew na.

A

Po słu gu jąc się sza blo nem do wier ce nia otwo-

rów, ozna cza my kol cem wy no szą cy 21,5 mm od stęp 

wier co ne go otwo ru od kra wę dzi drzwi czek.

4

Płyt kę mon ta żo wą, czy li część za wia su po-
łą czo ną z kor pu sem szaf ki, przy krę ca my na po-
przed nim miej scu i łą czy my z czę ścią garn ko wą.

CPo wy su sze niu twar dą pa stę szli fu je my 
na gład ko. Wier tłem (Ø 5 mm) wier ci my w plom-
bach no we otwo ry na wkrę ty mo cu ją ce.

B

Wier tłem cy lin drycz nym (Ø 35 mm), 
osa dzo nym w wier tar ce na sta ty wie, wier ci my 
otwór na no we gniaz do za wia su garn ko we go.
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NAPRAWA WYRWANYCH 
          ZAWIASÓW 
MEBLOWYCH

Uszko dzo ne drzwicz ki. Luź ne i po pę ka ne 
frag men ty na le ży usu nąć dłu tem, a z po więk szo-
ne go otwo ru pędz lem wy mieść wió ry i pył.
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Przed na pra wą wy ła ma ne go otwo ru trze-
ba od krę cić wszyst kie wkręty mo cu ją ce 
za wias. Po po now nym za mo co wa niu nie-
zbęd na będzie od po wied nia re gu la cja. 
Na le ży przy tym po stępo wać we dług na stę-
pu ją cych za sad:

1. Usta wia my wy so kość drzwi czek, prze su wa jąc 
od po wied nio płyt kę mon ta żo wą. Je śli za mknię te 
drzwicz ki znaj du ją się wy żej lub ni żej od po zo sta-
łych, moż na to sko ry go wać w za kre sie plus/mi-
nus 2 mm,  prze su wa jąc na wkrę tach po dłuż ne 
otwo ry płyt ki. Nie któ re za wia sy ma ją stop kę da ją-
cą się prze su wać po płyt ce mon ta żo wej. In ne da-
ją się usta wiać za po mo cą śru by mi mo śro do wej.
2. Usta wia nie głę bo ko ści. Do otwie ra nia drzwi-
czek ko niecz ne jest za cho wa nie od stę pu po mię-
dzy ni mi a kor pu sem szaf ki. Po wi nien on być 
moż li wie ma ły, ale nie za ma ły. Śru bą mi mo-
śro do wą moż na przy cią gnąć drzwicz ki do kor-
pu su mak sy mal nie o 1,5 mm, al bo od su nąć je 
o 1,5 mm na ze wnątrz.
3. Re gu la cja osa dze nia. Drzwicz ki po win ny zna-
leźć się po środ ku otwo ru. Ta śru ba po krę ca na 
w pra wo od su wa drzwicz ki od osi za wia sów. 
Je śli po krę ci my nią w le wo, uzy ska my efekt od-
wrot ny. Za kres re gu la cji wy no si kil ka mi li me-
trów. 
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USTAWIANIE ZAWIASÓW

Wy ła ma ny otwór za wia su, a tak że 
uszko dzo ne otwo ry wkrę tów, wy peł nia-
my dwu skład ni ko wą pa stą do uzu peł nia-
nia ubyt ków w drewnie.
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Na pra wio ne miej sce bę dzie mniej wi docz-
ne, je śli po kry je my je far bą o odpowiednio 
do branym ko lo rze.
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