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Përmbledhje e Knauf Pocket Kit për fletë dere druri

Pocket Kit Standart për fletë dere druri Përmbajtja e setit shiko faqen 12.
■ Gjerësia e fletës së derës GjFD ≤ 985 mm
■ Lartësia e fletës së derës LFD ≤ 2110 mm (për fletë dere standarte) ose ≤ 2125 mm (montim i mbuluar) për tashësi muri të përfunduar TMP 125 mm
   dhe 150 mm

 
  

Korrnizë dere 
e stukuar 

Korrniza për derë 
pa kasë

 Kasë druri
(nuk është 
në programin Knauf)

Kasë çeliku
(nuk është në 
programin Knauf)

Për montimin standart të fletës së derës (seti furnizimit) – ● ● ●
Aksesorë
Montim i mbuluar i derës shiko faqe 17

 ■ Fletë dere përfshirë fiksuesit e nevojshmë për montimin e derës E nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
■ Gjerësi fletë dere GjFD ≥ 735 mm ● ● ● ●

Amortizator dopio shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GjFD 860 dhe 985 mm – ● ● ●

Amortizator dy-anësh shiko faqe 20
(2x amortizator një-anësh)

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

Push-to-open shiko faqe 24
■ Peshë maksimale flete dere 80 kg
■ Nuk është e lidhur me paisjen rrëshqitëse të derës
■ Nuk eshtë e lidhur me amortizatorët 
    e një-anëshme dhe ato dyshe
■ Zëvendëson stopuesin e derës nga njëra anë

 
 
 

 

● ● ● ●

Paisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg, për motim 
   të mbuluar të fletës së derës
   Fletë dere me korrnizë druri me gjerësi  ≥ 70 mm 

 ● ● ● ●

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit – shiko faqe 12) ● ● ● ●

Hapje e sinkronizuar shiko faqe 22
■ Në rast se pesha maksimale e fletës së derës 
   është 40 kg, është e mundur të montohet një 
   amortizator për fletë dere, 
■ Nuk është e lidhur me amortizatorin dysh.

 

 

– ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit 
shiko faqe 25
Ele montuese për mur – Korrnizë ose kasë dere 
për zbatime të veçanta

 

● ● ● ●

● Standarte
– Jo e mundur
● Opsionale ekstra për Pocket-Kit standarte

 
 

  

Trashësia e murit të 
përfunduar TMP

Trashësia e veshjes 
me pllakë d 

Profilet vertikale Hapësira në mur HM Hapja e 
brendshme HB

Trashësia maksimale e 
fletës së derës TFD 1)

125 mm 2 x 12,5 mm CW 75 75 mm 50 mm 40 mm
150 mm 2 x 12,5 mm CW 100 100 mm 75 mm 65 mm 2)

1) përfshirë psh.profilin e pragut të derës, dorezat e dyerve
2) Për korrinza të stukuara trashësia maksimale e fletës së derës 40 mm

 
    

Përmbledhje e Knauf Pocket Kit për fletë dere druri

Pocket Kit Standart për fletë dere druri Përmbajtja e setit shiko faqen 12.
■ Gjerësia e fletës së derës GjFD ≤ 985 mm
■ Lartësia e fletës së derës LFD ≤ 2110 mm (për fletë dere standarte) ose ≤ 2125 mm (montim i mbuluar) për tashësi muri të përfunduar TMP 125 mm
   dhe 150 mm

 
  

Korrnizë dere 
e stukuar 

Korrniza për derë 
pa kasë

 Kasë druri
(nuk është 
në programin Knauf)

Kasë çeliku
(nuk është në 
programin Knauf)

Për montimin standart të fletës së derës (seti furnizimit) – ● ● ●
Aksesorë
Montim i mbuluar i derës shiko faqe 17

 ■ Fletë dere përfshirë fiksuesit e nevojshmë për montimin e derës E nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
■ Gjerësi fletë dere GjFD ≥ 735 mm ● ● ● ●

Amortizator dopio shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GjFD 860 dhe 985 mm – ● ● ●

Amortizator dy-anësh shiko faqe 20
(2x amortizator një-anësh)

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

Push-to-open shiko faqe 24
■ Peshë maksimale flete dere 80 kg
■ Nuk është e lidhur me paisjen rrëshqitëse të derës
■ Nuk eshtë e lidhur me amortizatorët 
    e një-anëshme dhe ato dyshe
■ Zëvendëson stopuesin e derës nga njëra anë

 
 
 

 

● ● ● ●

Paisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg, për motim 
   të mbuluar të fletës së derës
   Fletë dere me korrnizë druri me gjerësi  ≥ 70 mm 

 ● ● ● ●

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit – shiko faqe 12) ● ● ● ●

Hapje e sinkronizuar shiko faqe 22
■ Në rast se pesha maksimale e fletës së derës 
   është 40 kg, është e mundur të montohet një 
   amortizator për fletë dere, 
■ Nuk është e lidhur me amortizatorin dysh.

 

 

– ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit 
shiko faqe 25
Ele montuese për mur – Korrnizë ose kasë dere 
për zbatime të veçanta

 

● ● ● ●

● Standarte
– Jo e mundur
● Opsionale ekstra për Pocket-Kit standarte

 
 

  

Trashësia e murit të 
përfunduar TMP

Trashësia e veshjes 
me pllakë d 

Profilet vertikale Hapësira në mur HM Hapja e 
brendshme HB

Trashësia maksimale e 
fletës së derës TFD 1)

125 mm 2 x 12,5 mm CW 75 75 mm 50 mm 40 mm
150 mm 2 x 12,5 mm CW 100 100 mm 75 mm 65 mm 2)

1) përfshirë psh.profilin e pragut të derës, dorezat e dyerve
2) Për korrinza të stukuara trashësia maksimale e fletës së derës 40 mm

 
    

Përmbledhje e Knauf Pocket Kit për fletë dere druri

Pocket Kit Standart për fletë dere druri Përmbajtja e setit shiko faqen 12.
■ Gjerësia e fletës së derës GjFD ≤ 985 mm
■ Lartësia e fletës së derës LFD ≤ 2110 mm (për fletë dere standarte) ose ≤ 2125 mm (montim i mbuluar) për tashësi muri të përfunduar TMP 125 mm
   dhe 150 mm

 
  

Korrnizë dere 
e stukuar 

Korrniza për derë 
pa kasë

 Kasë druri
(nuk është 
në programin Knauf)

Kasë çeliku
(nuk është në 
programin Knauf)

Për montimin standart të fletës së derës (seti furnizimit) – ● ● ●
Aksesorë
Montim i mbuluar i derës shiko faqe 17

 ■ Fletë dere përfshirë fiksuesit e nevojshmë për montimin e derës E nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
■ Gjerësi fletë dere GjFD ≥ 735 mm ● ● ● ●

Amortizator dopio shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GjFD 860 dhe 985 mm – ● ● ●

Amortizator dy-anësh shiko faqe 20
(2x amortizator një-anësh)

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

Push-to-open shiko faqe 24
■ Peshë maksimale flete dere 80 kg
■ Nuk është e lidhur me paisjen rrëshqitëse të derës
■ Nuk eshtë e lidhur me amortizatorët 
    e një-anëshme dhe ato dyshe
■ Zëvendëson stopuesin e derës nga njëra anë

 
 
 

 

● ● ● ●

Paisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg, për motim 
   të mbuluar të fletës së derës
   Fletë dere me korrnizë druri me gjerësi  ≥ 70 mm 

 ● ● ● ●

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit – shiko faqe 12) ● ● ● ●

Hapje e sinkronizuar shiko faqe 22
■ Në rast se pesha maksimale e fletës së derës 
   është 40 kg, është e mundur të montohet një 
   amortizator për fletë dere, 
■ Nuk është e lidhur me amortizatorin dysh.

 

 

– ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit 
shiko faqe 25
Ele montuese për mur – Korrnizë ose kasë dere 
për zbatime të veçanta

 

● ● ● ●

● Standarte
– Jo e mundur
● Opsionale ekstra për Pocket-Kit standarte

 
 

  

Trashësia e murit të 
përfunduar TMP

Trashësia e veshjes 
me pllakë d 

Profilet vertikale Hapësira në mur HM Hapja e 
brendshme HB

Trashësia maksimale e 
fletës së derës TFD 1)

125 mm 2 x 12,5 mm CW 75 75 mm 50 mm 40 mm
150 mm 2 x 12,5 mm CW 100 100 mm 75 mm 65 mm 2)

1) përfshirë psh.profilin e pragut të derës, dorezat e dyerve
2) Për korrinza të stukuara trashësia maksimale e fletës së derës 40 mm

 
    

Përmbledhje e Knauf Pocket Kit për fletë dere druri

Pocket Kit Standart për fletë dere druri Përmbajtja e setit shiko faqen 12.
■ Gjerësia e fletës së derës GjFD ≤ 985 mm
■ Lartësia e fletës së derës LFD ≤ 2110 mm (për fletë dere standarte) ose ≤ 2125 mm (montim i mbuluar) për tashësi muri të përfunduar TMP 125 mm
   dhe 150 mm

 
  

Korrnizë dere 
e stukuar 

Korrniza për derë 
pa kasë

 Kasë druri
(nuk është 
në programin Knauf)

Kasë çeliku
(nuk është në 
programin Knauf)

Për montimin standart të fletës së derës (seti furnizimit) – ● ● ●
Aksesorë
Montim i mbuluar i derës shiko faqe 17

 ■ Fletë dere përfshirë fiksuesit e nevojshmë për montimin e derës E nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
■ Gjerësi fletë dere GjFD ≥ 735 mm ● ● ● ●

Amortizator dopio shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GjFD 860 dhe 985 mm – ● ● ●

Amortizator dy-anësh shiko faqe 20
(2x amortizator një-anësh)

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

Push-to-open shiko faqe 24
■ Peshë maksimale flete dere 80 kg
■ Nuk është e lidhur me paisjen rrëshqitëse të derës
■ Nuk eshtë e lidhur me amortizatorët 
    e një-anëshme dhe ato dyshe
■ Zëvendëson stopuesin e derës nga njëra anë

 
 
 

 

● ● ● ●

Paisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg, për motim 
   të mbuluar të fletës së derës
   Fletë dere me korrnizë druri me gjerësi  ≥ 70 mm 

 ● ● ● ●

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit – shiko faqe 12) ● ● ● ●

Hapje e sinkronizuar shiko faqe 22
■ Në rast se pesha maksimale e fletës së derës 
   është 40 kg, është e mundur të montohet një 
   amortizator për fletë dere, 
■ Nuk është e lidhur me amortizatorin dysh.

 

 

– ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit 
shiko faqe 25
Ele montuese për mur – Korrnizë ose kasë dere 
për zbatime të veçanta

 

● ● ● ●

● Standarte
– Jo e mundur
● Opsionale ekstra për Pocket-Kit standarte

 
 

  

Trashësia e murit të 
përfunduar TMP

Trashësia e veshjes 
me pllakë d 

Profilet vertikale Hapësira në mur HM Hapja e 
brendshme HB

Trashësia maksimale e 
fletës së derës TFD 1)

125 mm 2 x 12,5 mm CW 75 75 mm 50 mm 40 mm
150 mm 2 x 12,5 mm CW 100 100 mm 75 mm 65 mm 2)

1) përfshirë psh.profilin e pragut të derës, dorezat e dyerve
2) Për korrinza të stukuara trashësia maksimale e fletës së derës 40 mm

 
    



Përmbledhje e Knauf Pocket Kit për fletë dere druri

Pocket Kit Standart për fletë dere druri Përmbajtja e setit shiko faqen 12.
■ Gjerësia e fletës së derës GjFD ≤ 985 mm
■ Lartësia e fletës së derës LFD ≤ 2110 mm (për fletë dere standarte) ose ≤ 2125 mm (montim i mbuluar) për tashësi muri të përfunduar TMP 125 mm
   dhe 150 mm

 
  

Korrnizë dere 
e stukuar 

Korrniza për derë 
pa kasë

 Kasë druri
(nuk është 
në programin Knauf)

Kasë çeliku
(nuk është në 
programin Knauf)

Për montimin standart të fletës së derës (seti furnizimit) – ● ● ●
Aksesorë
Montim i mbuluar i derës shiko faqe 17

 ■ Fletë dere përfshirë fiksuesit e nevojshmë për montimin e derës E nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
■ Gjerësi fletë dere GjFD ≥ 735 mm ● ● ● ●

Amortizator dopio shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GjFD 860 dhe 985 mm – ● ● ●

Amortizator dy-anësh shiko faqe 20
(2x amortizator një-anësh)

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

Push-to-open shiko faqe 24
■ Peshë maksimale flete dere 80 kg
■ Nuk është e lidhur me paisjen rrëshqitëse të derës
■ Nuk eshtë e lidhur me amortizatorët 
    e një-anëshme dhe ato dyshe
■ Zëvendëson stopuesin e derës nga njëra anë

 
 
 

 

● ● ● ●

Paisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg, për motim 
   të mbuluar të fletës së derës
   Fletë dere me korrnizë druri me gjerësi  ≥ 70 mm 

 ● ● ● ●

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit – shiko faqe 12) ● ● ● ●

Hapje e sinkronizuar shiko faqe 22
■ Në rast se pesha maksimale e fletës së derës 
   është 40 kg, është e mundur të montohet një 
   amortizator për fletë dere, 
■ Nuk është e lidhur me amortizatorin dysh.

 

 

– ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit 
shiko faqe 25
Ele montuese për mur – Korrnizë ose kasë dere 
për zbatime të veçanta

 

● ● ● ●

● Standarte
– Jo e mundur
● Opsionale ekstra për Pocket-Kit standarte

 
 

  

Trashësia e murit të 
përfunduar TMP

Trashësia e veshjes 
me pllakë d 

Profilet vertikale Hapësira në mur HM Hapja e 
brendshme HB

Trashësia maksimale e 
fletës së derës TFD 1)

125 mm 2 x 12,5 mm CW 75 75 mm 50 mm 40 mm
150 mm 2 x 12,5 mm CW 100 100 mm 75 mm 65 mm 2)

1) përfshirë psh.profilin e pragut të derës, dorezat e dyerve
2) Për korrinza të stukuara trashësia maksimale e fletës së derës 40 mm

 
    

4_5

Përmbledhje mbi Pocket Kit

Pocket Kit për fletë dere mbi lartësinë standarte Seti furnizimit shiko faqe 13.
■ Gjerësi flete dere GjFD ≤ 985 mm
■ Lartësi flete dere LFD > 2110 mm (montim standart i derës) si dhe > 2125 mm (montim dere i mbuluar) ≤ 2700 mm për trashësi muri të përfunduar TMP 150 mm

 
 

Korrnizë e stukuar 2) Kasë druri (nuk është
 ne programin Knauf)

Kasë çeliku (nuk është 
në programin Knauf)

Montim standart i fletës së derës (në setin e furnizimit) – ● ●
Aksesorë
Montim i mbuluar i fletës së derës shiko faqe 17
■ Fletë dere përfshirë elementet fiksues për montimin e derës 

 
 E nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme

Amortizator i një-anshëm shiko faqe 20
■ Gjerësi fletë dere GjFD ≥ 735 mm  ● ● ●

Amortizator-dysh shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GjFD 860 dhe 985 mm  – ● ●

Amortizator dy-anësh shiko faqe 20
(2x amortizator një-anësh)

● Për gjerësi flete 
    dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
    dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
    dere GjFD 985 mm

Push-to-open shiko faqe 24
■ Peshë maksimale flete dere 80 kg
■ Nuk është e lidhur me paisjen rrëshqitëse të derës
■ Nuk eshtë e lidhur me amortizatorin një-anësh dhe ato dysh
■ Zëvendëson stopuesin e derës nga njëra anë

 
 
 
 

● ● ●

Pajisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg, për motim të mbuluar të fletës së derës
Fletë dere me korrnizë druri të gjerë  ≥ 70 mm 

  ● ● ●

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit – shiko faqe 12) ● ● ●

Hapje e sinkronizuar shiko faqe 22
■ Për peshe maksimale dere 40 kg, është e mundur montimi i një amortizatori për fletë dere.
■ Nuk është e lidhur me amortizatorin dysh

 
 

– ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit shiko faqe 25
Ele montuese për mur – Korrnizë ode kasë dere për zbatime të veçanta

 ● ● ●

Pocket Kit e Veçantë për fletë dere druri. Seti i furnizimit shiko faqe 14 .
■ Gjerësi flete dere GjFD > 985 mm ≤ 1800 mm
■ Lartësi flete dere LFD ≤ 2110 mm (montim standart i derës)si dhe ≤ 2125 mm (montim i mbuluar i derës) dhe/ose gjerësi flete dere GjFD ≤ 1300 mm 
    për trashësi muri të përfunduar TMP 125 mm / lartësi flete dere LFD ≤ 2700 mm dhe/ose gjerësi flete dere GjFD ≤1800 mm për TMP 150 mm

 
 

Korrnizë 
e stukuar 2) 

Korrnizë për derë pa kasë 
Lartësi flete dere   LFD ≤ 2110

Kasë druri (nuk 
ofrohet nga Knauf)

Kasë çeliku (nuk 
ofrohet nga Knauf)

Aksesorë
Montim i mbuluar i fletës së derës shiko faqe 17
■ Fletë dere përfshirë elementët fiksues për montimin e derës

 
 E nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
■ Gjerësi flete dere GjFD ≥ 735 mm Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit 

Amortizator-dysh shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GFD 860 dhe 985 mm  – ● ● ●

Paisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 14
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg, për motim 
të mbuluar të fletës së derës.
Fletë dere me korrnizë druri të gjerë  ≥ 70 mm 

Në setin e furnizimit  Në setin e furnizimit  Në setin e furnizimit  Në setin e furnizimit  

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit e veçantë – shiko faqe 14) ● ● ● ●

Hapje e sinkronizuar shiko faqe 22
■ Për peshë maksimale dere deri në 40 kg, është e 
    mundur montimi i një amortizatori për fletë dere.
■ Gjerësi flete dere GjFD ≤ 1000 mm

 

– ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit sh. f. 25
Ele për montimin në mur – Korrnizë ose kasë 
dere për zbatime të veçanta

 
- ● ● ● ●

Përmbledhje e Knauf Pocket Kit për fletë dere druri

Pocket Kit Standart për fletë dere druri Përmbajtja e setit shiko faqen 12.
■ Gjerësia e fletës së derës GjFD ≤ 985 mm
■ Lartësia e fletës së derës LFD ≤ 2110 mm (për fletë dere standarte) ose ≤ 2125 mm (montim i mbuluar) për tashësi muri të përfunduar TMP 125 mm
   dhe 150 mm

 
  

Korrnizë dere 
e stukuar 

Korrniza për derë 
pa kasë

 Kasë druri
(nuk është 
në programin Knauf)

Kasë çeliku
(nuk është në 
programin Knauf)

Për montimin standart të fletës së derës (seti furnizimit) – ● ● ●
Aksesorë
Montim i mbuluar i derës shiko faqe 17

 ■ Fletë dere përfshirë fiksuesit e nevojshmë për montimin e derës E nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
■ Gjerësi fletë dere GjFD ≥ 735 mm ● ● ● ●

Amortizator dopio shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GjFD 860 dhe 985 mm – ● ● ●

Amortizator dy-anësh shiko faqe 20
(2x amortizator një-anësh)

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

Push-to-open shiko faqe 24
■ Peshë maksimale flete dere 80 kg
■ Nuk është e lidhur me paisjen rrëshqitëse të derës
■ Nuk eshtë e lidhur me amortizatorët 
    e një-anëshme dhe ato dyshe
■ Zëvendëson stopuesin e derës nga njëra anë

 
 
 

 

● ● ● ●

Paisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg, për motim 
   të mbuluar të fletës së derës
   Fletë dere me korrnizë druri me gjerësi  ≥ 70 mm 

 ● ● ● ●

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit – shiko faqe 12) ● ● ● ●

Hapje e sinkronizuar shiko faqe 22
■ Në rast se pesha maksimale e fletës së derës 
   është 40 kg, është e mundur të montohet një 
   amortizator për fletë dere, 
■ Nuk është e lidhur me amortizatorin dysh.

 

 

– ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit 
shiko faqe 25
Ele montuese për mur – Korrnizë ose kasë dere 
për zbatime të veçanta

 

● ● ● ●

● Standarte
– Jo e mundur
● Opsionale ekstra për Pocket-Kit standarte

 
 

  

Trashësia e murit të 
përfunduar TMP

Trashësia e veshjes 
me pllakë d 

Profilet vertikale Hapësira në mur HM Hapja e 
brendshme HB

Trashësia maksimale e 
fletës së derës TFD 1)

125 mm 2 x 12,5 mm CW 75 75 mm 50 mm 40 mm
150 mm 2 x 12,5 mm CW 100 100 mm 75 mm 65 mm 2)

1) përfshirë psh.profilin e pragut të derës, dorezat e dyerve
2) Për korrinza të stukuara trashësia maksimale e fletës së derës 40 mm

 
    

4_5

Përmbledhje mbi Pocket Kit

Pocket Kit për fletë dere mbi lartësinë standarte Seti furnizimit shiko faqe 13.
■ Gjerësi flete dere GjFD ≤ 985 mm
■ Lartësi flete dere LFD > 2110 mm (montim standart i derës) si dhe > 2125 mm (montim dere i mbuluar) ≤ 2700 mm për trashësi muri të përfunduar TMP 150 mm

 
 

Korrnizë e stukuar 2) Kasë druri (nuk është
 ne programin Knauf)

Kasë çeliku (nuk është 
në programin Knauf)

Montim standart i fletës së derës (në setin e furnizimit) – ● ●
Aksesorë
Montim i mbuluar i fletës së derës shiko faqe 17
■ Fletë dere përfshirë elementet fiksues për montimin e derës 

 
 E nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme

Amortizator i një-anshëm shiko faqe 20
■ Gjerësi fletë dere GjFD ≥ 735 mm  ● ● ●

Amortizator-dysh shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GjFD 860 dhe 985 mm  – ● ●

Amortizator dy-anësh shiko faqe 20
(2x amortizator një-anësh)

● Për gjerësi flete 
    dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
    dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
    dere GjFD 985 mm

Push-to-open shiko faqe 24
■ Peshë maksimale flete dere 80 kg
■ Nuk është e lidhur me paisjen rrëshqitëse të derës
■ Nuk eshtë e lidhur me amortizatorin një-anësh dhe ato dysh
■ Zëvendëson stopuesin e derës nga njëra anë

 
 
 
 

● ● ●

Pajisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg, për motim të mbuluar të fletës së derës
Fletë dere me korrnizë druri të gjerë  ≥ 70 mm 

  ● ● ●

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit – shiko faqe 12) ● ● ●

Hapje e sinkronizuar shiko faqe 22
■ Për peshe maksimale dere 40 kg, është e mundur montimi i një amortizatori për fletë dere.
■ Nuk është e lidhur me amortizatorin dysh

 
 

– ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit shiko faqe 25
Ele montuese për mur – Korrnizë ode kasë dere për zbatime të veçanta

 ● ● ●

Pocket Kit e Veçantë për fletë dere druri. Seti i furnizimit shiko faqe 14 .
■ Gjerësi flete dere GjFD > 985 mm ≤ 1800 mm
■ Lartësi flete dere LFD ≤ 2110 mm (montim standart i derës)si dhe ≤ 2125 mm (montim i mbuluar i derës) dhe/ose gjerësi flete dere GjFD ≤ 1300 mm 
    për trashësi muri të përfunduar TMP 125 mm / lartësi flete dere LFD ≤ 2700 mm dhe/ose gjerësi flete dere GjFD ≤1800 mm për TMP 150 mm

 
 

Korrnizë 
e stukuar 2) 

Korrnizë për derë pa kasë 
Lartësi flete dere   LFD ≤ 2110

Kasë druri (nuk 
ofrohet nga Knauf)

Kasë çeliku (nuk 
ofrohet nga Knauf)

Aksesorë
Montim i mbuluar i fletës së derës shiko faqe 17
■ Fletë dere përfshirë elementët fiksues për montimin e derës

 
 E nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
■ Gjerësi flete dere GjFD ≥ 735 mm Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit 

Amortizator-dysh shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GFD 860 dhe 985 mm  – ● ● ●

Paisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 14
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg, për motim 
të mbuluar të fletës së derës.
Fletë dere me korrnizë druri të gjerë  ≥ 70 mm 

Në setin e furnizimit  Në setin e furnizimit  Në setin e furnizimit  Në setin e furnizimit  

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit e veçantë – shiko faqe 14) ● ● ● ●

Hapje e sinkronizuar shiko faqe 22
■ Për peshë maksimale dere deri në 40 kg, është e 
    mundur montimi i një amortizatori për fletë dere.
■ Gjerësi flete dere GjFD ≤ 1000 mm

 

– ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit sh. f. 25
Ele për montimin në mur – Korrnizë ose kasë 
dere për zbatime të veçanta

 
- ● ● ● ●

Përmbledhje e Knauf Pocket Kit për fletë dere druri

Pocket Kit Standart për fletë dere druri Përmbajtja e setit shiko faqen 12.
■ Gjerësia e fletës së derës GjFD ≤ 985 mm
■ Lartësia e fletës së derës LFD ≤ 2110 mm (për fletë dere standarte) ose ≤ 2125 mm (montim i mbuluar) për tashësi muri të përfunduar TMP 125 mm
   dhe 150 mm

 
  

Korrnizë dere 
e stukuar 

Korrniza për derë 
pa kasë

 Kasë druri
(nuk është 
në programin Knauf)

Kasë çeliku
(nuk është në 
programin Knauf)

Për montimin standart të fletës së derës (seti furnizimit) – ● ● ●
Aksesorë
Montim i mbuluar i derës shiko faqe 17

 ■ Fletë dere përfshirë fiksuesit e nevojshmë për montimin e derës E nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
■ Gjerësi fletë dere GjFD ≥ 735 mm ● ● ● ●

Amortizator dopio shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GjFD 860 dhe 985 mm – ● ● ●

Amortizator dy-anësh shiko faqe 20
(2x amortizator një-anësh)

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

Push-to-open shiko faqe 24
■ Peshë maksimale flete dere 80 kg
■ Nuk është e lidhur me paisjen rrëshqitëse të derës
■ Nuk eshtë e lidhur me amortizatorët 
    e një-anëshme dhe ato dyshe
■ Zëvendëson stopuesin e derës nga njëra anë

 
 
 

 

● ● ● ●

Paisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg, për motim 
   të mbuluar të fletës së derës
   Fletë dere me korrnizë druri me gjerësi  ≥ 70 mm 

 ● ● ● ●

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit – shiko faqe 12) ● ● ● ●

Hapje e sinkronizuar shiko faqe 22
■ Në rast se pesha maksimale e fletës së derës 
   është 40 kg, është e mundur të montohet një 
   amortizator për fletë dere, 
■ Nuk është e lidhur me amortizatorin dysh.

 

 

– ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit 
shiko faqe 25
Ele montuese për mur – Korrnizë ose kasë dere 
për zbatime të veçanta

 

● ● ● ●

● Standarte
– Jo e mundur
● Opsionale ekstra për Pocket-Kit standarte

 
 

  

Trashësia e murit të 
përfunduar TMP

Trashësia e veshjes 
me pllakë d 

Profilet vertikale Hapësira në mur HM Hapja e 
brendshme HB

Trashësia maksimale e 
fletës së derës TFD 1)

125 mm 2 x 12,5 mm CW 75 75 mm 50 mm 40 mm
150 mm 2 x 12,5 mm CW 100 100 mm 75 mm 65 mm 2)

1) përfshirë psh.profilin e pragut të derës, dorezat e dyerve
2) Për korrinza të stukuara trashësia maksimale e fletës së derës 40 mm
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Përmbledhje mbi Pocket Kit

Pocket Kit për fletë dere mbi lartësinë standarte Seti furnizimit shiko faqe 13.
■ Gjerësi flete dere GjFD ≤ 985 mm
■ Lartësi flete dere LFD > 2110 mm (montim standart i derës) si dhe > 2125 mm (montim dere i mbuluar) ≤ 2700 mm për trashësi muri të përfunduar TMP 150 mm

 
 

Korrnizë e stukuar 2) Kasë druri (nuk është
 ne programin Knauf)

Kasë çeliku (nuk është 
në programin Knauf)

Montim standart i fletës së derës (në setin e furnizimit) – ● ●
Aksesorë
Montim i mbuluar i fletës së derës shiko faqe 17
■ Fletë dere përfshirë elementet fiksues për montimin e derës 

 
 E nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme

Amortizator i një-anshëm shiko faqe 20
■ Gjerësi fletë dere GjFD ≥ 735 mm  ● ● ●

Amortizator-dysh shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GjFD 860 dhe 985 mm  – ● ●

Amortizator dy-anësh shiko faqe 20
(2x amortizator një-anësh)

● Për gjerësi flete 
    dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
    dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
    dere GjFD 985 mm

Push-to-open shiko faqe 24
■ Peshë maksimale flete dere 80 kg
■ Nuk është e lidhur me paisjen rrëshqitëse të derës
■ Nuk eshtë e lidhur me amortizatorin një-anësh dhe ato dysh
■ Zëvendëson stopuesin e derës nga njëra anë

 
 
 
 

● ● ●

Pajisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg, për motim të mbuluar të fletës së derës
Fletë dere me korrnizë druri të gjerë  ≥ 70 mm 

  ● ● ●

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit – shiko faqe 12) ● ● ●

Hapje e sinkronizuar shiko faqe 22
■ Për peshe maksimale dere 40 kg, është e mundur montimi i një amortizatori për fletë dere.
■ Nuk është e lidhur me amortizatorin dysh

 
 

– ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit shiko faqe 25
Ele montuese për mur – Korrnizë ode kasë dere për zbatime të veçanta

 ● ● ●

Pocket Kit e Veçantë për fletë dere druri. Seti i furnizimit shiko faqe 14 .
■ Gjerësi flete dere GjFD > 985 mm ≤ 1800 mm
■ Lartësi flete dere LFD ≤ 2110 mm (montim standart i derës)si dhe ≤ 2125 mm (montim i mbuluar i derës) dhe/ose gjerësi flete dere GjFD ≤ 1300 mm 
    për trashësi muri të përfunduar TMP 125 mm / lartësi flete dere LFD ≤ 2700 mm dhe/ose gjerësi flete dere GjFD ≤1800 mm për TMP 150 mm

 
 

Korrnizë 
e stukuar 2) 

Korrnizë për derë pa kasë 
Lartësi flete dere   LFD ≤ 2110

Kasë druri (nuk 
ofrohet nga Knauf)

Kasë çeliku (nuk 
ofrohet nga Knauf)

Aksesorë
Montim i mbuluar i fletës së derës shiko faqe 17
■ Fletë dere përfshirë elementët fiksues për montimin e derës

 
 E nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
■ Gjerësi flete dere GjFD ≥ 735 mm Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit 

Amortizator-dysh shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GFD 860 dhe 985 mm  – ● ● ●

Paisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 14
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg, për motim 
të mbuluar të fletës së derës.
Fletë dere me korrnizë druri të gjerë  ≥ 70 mm 

Në setin e furnizimit  Në setin e furnizimit  Në setin e furnizimit  Në setin e furnizimit  

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit e veçantë – shiko faqe 14) ● ● ● ●

Hapje e sinkronizuar shiko faqe 22
■ Për peshë maksimale dere deri në 40 kg, është e 
    mundur montimi i një amortizatori për fletë dere.
■ Gjerësi flete dere GjFD ≤ 1000 mm

 

– ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit sh. f. 25
Ele për montimin në mur – Korrnizë ose kasë 
dere për zbatime të veçanta

 
- ● ● ● ●

Përmbledhje e Knauf Pocket Kit për fletë dere druri

Pocket Kit Standart për fletë dere druri Përmbajtja e setit shiko faqen 12.
■ Gjerësia e fletës së derës GjFD ≤ 985 mm
■ Lartësia e fletës së derës LFD ≤ 2110 mm (për fletë dere standarte) ose ≤ 2125 mm (montim i mbuluar) për tashësi muri të përfunduar TMP 125 mm
   dhe 150 mm

 
  

Korrnizë dere 
e stukuar 

Korrniza për derë 
pa kasë

 Kasë druri
(nuk është 
në programin Knauf)

Kasë çeliku
(nuk është në 
programin Knauf)

Për montimin standart të fletës së derës (seti furnizimit) – ● ● ●
Aksesorë
Montim i mbuluar i derës shiko faqe 17

 ■ Fletë dere përfshirë fiksuesit e nevojshmë për montimin e derës E nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
■ Gjerësi fletë dere GjFD ≥ 735 mm ● ● ● ●

Amortizator dopio shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GjFD 860 dhe 985 mm – ● ● ●

Amortizator dy-anësh shiko faqe 20
(2x amortizator një-anësh)

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
dere GjFD 985 mm

Push-to-open shiko faqe 24
■ Peshë maksimale flete dere 80 kg
■ Nuk është e lidhur me paisjen rrëshqitëse të derës
■ Nuk eshtë e lidhur me amortizatorët 
    e një-anëshme dhe ato dyshe
■ Zëvendëson stopuesin e derës nga njëra anë

 
 
 

 

● ● ● ●

Paisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg, për motim 
   të mbuluar të fletës së derës
   Fletë dere me korrnizë druri me gjerësi  ≥ 70 mm 

 ● ● ● ●

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit – shiko faqe 12) ● ● ● ●

Hapje e sinkronizuar shiko faqe 22
■ Në rast se pesha maksimale e fletës së derës 
   është 40 kg, është e mundur të montohet një 
   amortizator për fletë dere, 
■ Nuk është e lidhur me amortizatorin dysh.

 

 

– ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit 
shiko faqe 25
Ele montuese për mur – Korrnizë ose kasë dere 
për zbatime të veçanta

 

● ● ● ●

● Standarte
– Jo e mundur
● Opsionale ekstra për Pocket-Kit standarte

 
 

  

Trashësia e murit të 
përfunduar TMP

Trashësia e veshjes 
me pllakë d 

Profilet vertikale Hapësira në mur HM Hapja e 
brendshme HB

Trashësia maksimale e 
fletës së derës TFD 1)

125 mm 2 x 12,5 mm CW 75 75 mm 50 mm 40 mm
150 mm 2 x 12,5 mm CW 100 100 mm 75 mm 65 mm 2)

1) përfshirë psh.profilin e pragut të derës, dorezat e dyerve
2) Për korrinza të stukuara trashësia maksimale e fletës së derës 40 mm
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Përmbledhje mbi Pocket Kit

Pocket Kit për fletë dere mbi lartësinë standarte Seti furnizimit shiko faqe 13.
■ Gjerësi flete dere GjFD ≤ 985 mm
■ Lartësi flete dere LFD > 2110 mm (montim standart i derës) si dhe > 2125 mm (montim dere i mbuluar) ≤ 2700 mm për trashësi muri të përfunduar TMP 150 mm

 
 

Korrnizë e stukuar 2) Kasë druri (nuk është
 ne programin Knauf)

Kasë çeliku (nuk është 
në programin Knauf)

Montim standart i fletës së derës (në setin e furnizimit) – ● ●
Aksesorë
Montim i mbuluar i fletës së derës shiko faqe 17
■ Fletë dere përfshirë elementet fiksues për montimin e derës 

 
 E nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme

Amortizator i një-anshëm shiko faqe 20
■ Gjerësi fletë dere GjFD ≥ 735 mm  ● ● ●

Amortizator-dysh shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GjFD 860 dhe 985 mm  – ● ●

Amortizator dy-anësh shiko faqe 20
(2x amortizator një-anësh)

● Për gjerësi flete 
    dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
    dere GjFD 985 mm

● Për gjerësi flete 
    dere GjFD 985 mm

Push-to-open shiko faqe 24
■ Peshë maksimale flete dere 80 kg
■ Nuk është e lidhur me paisjen rrëshqitëse të derës
■ Nuk eshtë e lidhur me amortizatorin një-anësh dhe ato dysh
■ Zëvendëson stopuesin e derës nga njëra anë

 
 
 
 

● ● ●

Pajisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg, për motim të mbuluar të fletës së derës
Fletë dere me korrnizë druri të gjerë  ≥ 70 mm 

  ● ● ●

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit – shiko faqe 12) ● ● ●

Hapje e sinkronizuar shiko faqe 22
■ Për peshe maksimale dere 40 kg, është e mundur montimi i një amortizatori për fletë dere.
■ Nuk është e lidhur me amortizatorin dysh

 
 

– ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit shiko faqe 25
Ele montuese për mur – Korrnizë ode kasë dere për zbatime të veçanta

 ● ● ●

Pocket Kit e Veçantë për fletë dere druri. Seti i furnizimit shiko faqe 14 .
■ Gjerësi flete dere GjFD > 985 mm ≤ 1800 mm
■ Lartësi flete dere LFD ≤ 2110 mm (montim standart i derës)si dhe ≤ 2125 mm (montim i mbuluar i derës) dhe/ose gjerësi flete dere GjFD ≤ 1300 mm 
    për trashësi muri të përfunduar TMP 125 mm / lartësi flete dere LFD ≤ 2700 mm dhe/ose gjerësi flete dere GjFD ≤1800 mm për TMP 150 mm

 
 

Korrnizë 
e stukuar 2) 

Korrnizë për derë pa kasë 
Lartësi flete dere   LFD ≤ 2110

Kasë druri (nuk 
ofrohet nga Knauf)

Kasë çeliku (nuk 
ofrohet nga Knauf)

Aksesorë
Montim i mbuluar i fletës së derës shiko faqe 17
■ Fletë dere përfshirë elementët fiksues për montimin e derës

 
 E nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme Jo e nevojshme

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
■ Gjerësi flete dere GjFD ≥ 735 mm Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit 

Amortizator-dysh shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GFD 860 dhe 985 mm  – ● ● ●

Paisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 14
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg, për motim 
të mbuluar të fletës së derës.
Fletë dere me korrnizë druri të gjerë  ≥ 70 mm 

Në setin e furnizimit  Në setin e furnizimit  Në setin e furnizimit  Në setin e furnizimit  

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit e veçantë – shiko faqe 14) ● ● ● ●

Hapje e sinkronizuar shiko faqe 22
■ Për peshë maksimale dere deri në 40 kg, është e 
    mundur montimi i një amortizatori për fletë dere.
■ Gjerësi flete dere GjFD ≤ 1000 mm

 

– ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit sh. f. 25
Ele për montimin në mur – Korrnizë ose kasë 
dere për zbatime të veçanta

 
- ● ● ● ●



Përmbledhje e Knauf Pocket Kit për derë xhami

Pocket Kit për fletë dere standarte prej xhami Seti furnizimit shiko faqe 12.
■ Gjerësia e fletës së derës GjFD ≤ 985 mm
■ Lartësia e fletës se derës LFD ≤ 2105 mm për trashësi muri të përfunduar TMP 125 mm dhe TMP 150 mm

 
 

Kornizë dere 
e stukuar

Kornizë për dyer 
pa kasë

 Kasë druri (nuk është 
në programin Knauf)

Kasë çeliku (nuk është
 në programin Knauf)

Aksesorë
Seti fiksues për montimin e derës së xhamit
80 kg / 120 kg shiko faqe 18 E nevojshme ● ● ●

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
■ Gjerësi flete dere GjFD ≥ 735 mm ● ● ● ●

Amortizator dopio shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GjFD 860 dhe 985 mm ● ● ● ●

Push-to-open shiko faqe 24
■ Peshë maksimale flete dere 80 kg
■ Nuk është e lidhur me paisjen rrëshqitëse të derës
■ Nuk është e lidhur me amortizatorin një-anësh 
   dhe ato dysh
■ Zëvendëson stopuesin e derës nga njëra anë

 
 
 

 

● ● ● ●

Pajisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg ● ● ● ●

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit – shiko faqe 12) ● ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit sh. f. 25
Ele montuese në mur – Korrniza dhe kasa dere 
për zbatime të veçanta

 
● ● ● ●

– Jo e mundur
● Opsionale ekstra për Pocket-Kit standarte 

Trashësi muri e përfunduar TMP Trashësia e veshjes d Profile vertikale Hapesirë e brendshme muri HM Hapja e brendshme e derës Trashësi flete dere TD
125 mm 2 x 12,5 mm CW 75 75 mm 50 mm 8/10/12 mm ose maks. 40 mm 1)

150 mm 2 x 12,5 mm CW 100 100 mm 75 mm 8/10/12 mm ose maks. 65 mm 1) 2)

1) përfshirë psh.kornizat dekorative, dorezat e dyerve
2) Për kornizë  të stukuara trashësia maksimale e fletës së derës 40 mm

 
        

Përmbledhje e Knauf Pocket Kit për derë xhami

Pocket Kit për fletë dere standarte prej xhami Seti furnizimit shiko faqe 12.
■ Gjerësia e fletës së derës GjFD ≤ 985 mm
■ Lartësia e fletës se derës LFD ≤ 2105 mm për trashësi muri të përfunduar TMP 125 mm dhe TMP 150 mm

 
 

Kornizë dere 
e stukuar

Kornizë për dyer 
pa kasë

 Kasë druri (nuk është 
në programin Knauf)

Kasë çeliku (nuk është
 në programin Knauf)

Aksesorë
Seti fiksues për montimin e derës së xhamit
80 kg / 120 kg shiko faqe 18 E nevojshme ● ● ●

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
■ Gjerësi flete dere GjFD ≥ 735 mm ● ● ● ●

Amortizator dopio shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GjFD 860 dhe 985 mm ● ● ● ●

Push-to-open shiko faqe 24
■ Peshë maksimale flete dere 80 kg
■ Nuk është e lidhur me paisjen rrëshqitëse të derës
■ Nuk është e lidhur me amortizatorin një-anësh 
   dhe ato dysh
■ Zëvendëson stopuesin e derës nga njëra anë

 
 
 

 

● ● ● ●

Pajisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg ● ● ● ●

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit – shiko faqe 12) ● ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit sh. f. 25
Ele montuese në mur – Korrniza dhe kasa dere 
për zbatime të veçanta

 
● ● ● ●

– Jo e mundur
● Opsionale ekstra për Pocket-Kit standarte 

Trashësi muri e përfunduar TMP Trashësia e veshjes d Profile vertikale Hapesirë e brendshme muri HM Hapja e brendshme e derës Trashësi flete dere TD
125 mm 2 x 12,5 mm CW 75 75 mm 50 mm 8/10/12 mm ose maks. 40 mm 1)

150 mm 2 x 12,5 mm CW 100 100 mm 75 mm 8/10/12 mm ose maks. 65 mm 1) 2)

1) përfshirë psh.kornizat dekorative, dorezat e dyerve
2) Për kornizë  të stukuara trashësia maksimale e fletës së derës 40 mm

 
        

Përmbledhje e Knauf Pocket Kit për derë xhami

Pocket Kit për fletë dere standarte prej xhami Seti furnizimit shiko faqe 12.
■ Gjerësia e fletës së derës GjFD ≤ 985 mm
■ Lartësia e fletës se derës LFD ≤ 2105 mm për trashësi muri të përfunduar TMP 125 mm dhe TMP 150 mm

 
 

Kornizë dere 
e stukuar

Kornizë për dyer 
pa kasë

 Kasë druri (nuk është 
në programin Knauf)

Kasë çeliku (nuk është
 në programin Knauf)

Aksesorë
Seti fiksues për montimin e derës së xhamit
80 kg / 120 kg shiko faqe 18 E nevojshme ● ● ●

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
■ Gjerësi flete dere GjFD ≥ 735 mm ● ● ● ●

Amortizator dopio shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GjFD 860 dhe 985 mm ● ● ● ●

Push-to-open shiko faqe 24
■ Peshë maksimale flete dere 80 kg
■ Nuk është e lidhur me paisjen rrëshqitëse të derës
■ Nuk është e lidhur me amortizatorin një-anësh 
   dhe ato dysh
■ Zëvendëson stopuesin e derës nga njëra anë

 
 
 

 

● ● ● ●

Pajisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg ● ● ● ●

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit – shiko faqe 12) ● ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit sh. f. 25
Ele montuese në mur – Korrniza dhe kasa dere 
për zbatime të veçanta

 
● ● ● ●

– Jo e mundur
● Opsionale ekstra për Pocket-Kit standarte 

Trashësi muri e përfunduar TMP Trashësia e veshjes d Profile vertikale Hapesirë e brendshme muri HM Hapja e brendshme e derës Trashësi flete dere TD
125 mm 2 x 12,5 mm CW 75 75 mm 50 mm 8/10/12 mm ose maks. 40 mm 1)

150 mm 2 x 12,5 mm CW 100 100 mm 75 mm 8/10/12 mm ose maks. 65 mm 1) 2)

1) përfshirë psh.kornizat dekorative, dorezat e dyerve
2) Për kornizë  të stukuara trashësia maksimale e fletës së derës 40 mm

 
        

Përmbledhje e Knauf Pocket Kit për derë xhami

Pocket Kit për fletë dere standarte prej xhami Seti furnizimit shiko faqe 12.
■ Gjerësia e fletës së derës GjFD ≤ 985 mm
■ Lartësia e fletës se derës LFD ≤ 2105 mm për trashësi muri të përfunduar TMP 125 mm dhe TMP 150 mm

 
 

Kornizë dere 
e stukuar

Kornizë për dyer 
pa kasë

 Kasë druri (nuk është 
në programin Knauf)

Kasë çeliku (nuk është
 në programin Knauf)

Aksesorë
Seti fiksues për montimin e derës së xhamit
80 kg / 120 kg shiko faqe 18 E nevojshme ● ● ●

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
■ Gjerësi flete dere GjFD ≥ 735 mm ● ● ● ●

Amortizator dopio shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GjFD 860 dhe 985 mm ● ● ● ●

Push-to-open shiko faqe 24
■ Peshë maksimale flete dere 80 kg
■ Nuk është e lidhur me paisjen rrëshqitëse të derës
■ Nuk është e lidhur me amortizatorin një-anësh 
   dhe ato dysh
■ Zëvendëson stopuesin e derës nga njëra anë

 
 
 

 

● ● ● ●

Pajisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg ● ● ● ●

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit – shiko faqe 12) ● ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit sh. f. 25
Ele montuese në mur – Korrniza dhe kasa dere 
për zbatime të veçanta

 
● ● ● ●

– Jo e mundur
● Opsionale ekstra për Pocket-Kit standarte 

Trashësi muri e përfunduar TMP Trashësia e veshjes d Profile vertikale Hapesirë e brendshme muri HM Hapja e brendshme e derës Trashësi flete dere TD
125 mm 2 x 12,5 mm CW 75 75 mm 50 mm 8/10/12 mm ose maks. 40 mm 1)

150 mm 2 x 12,5 mm CW 100 100 mm 75 mm 8/10/12 mm ose maks. 65 mm 1) 2)

1) përfshirë psh.kornizat dekorative, dorezat e dyerve
2) Për kornizë  të stukuara trashësia maksimale e fletës së derës 40 mm

 
        



Përmbledhje e Knauf Pocket Kit për derë xhami

Pocket Kit për fletë dere standarte prej xhami Seti furnizimit shiko faqe 12.
■ Gjerësia e fletës së derës GjFD ≤ 985 mm
■ Lartësia e fletës se derës LFD ≤ 2105 mm për trashësi muri të përfunduar TMP 125 mm dhe TMP 150 mm

 
 

Kornizë dere 
e stukuar

Kornizë për dyer 
pa kasë

 Kasë druri (nuk është 
në programin Knauf)

Kasë çeliku (nuk është
 në programin Knauf)

Aksesorë
Seti fiksues për montimin e derës së xhamit
80 kg / 120 kg shiko faqe 18 E nevojshme ● ● ●

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
■ Gjerësi flete dere GjFD ≥ 735 mm ● ● ● ●

Amortizator dopio shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GjFD 860 dhe 985 mm ● ● ● ●

Push-to-open shiko faqe 24
■ Peshë maksimale flete dere 80 kg
■ Nuk është e lidhur me paisjen rrëshqitëse të derës
■ Nuk është e lidhur me amortizatorin një-anësh 
   dhe ato dysh
■ Zëvendëson stopuesin e derës nga njëra anë

 
 
 

 

● ● ● ●

Pajisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg ● ● ● ●

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit – shiko faqe 12) ● ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit sh. f. 25
Ele montuese në mur – Korrniza dhe kasa dere 
për zbatime të veçanta

 
● ● ● ●

– Jo e mundur
● Opsionale ekstra për Pocket-Kit standarte 

Trashësi muri e përfunduar TMP Trashësia e veshjes d Profile vertikale Hapesirë e brendshme muri HM Hapja e brendshme e derës Trashësi flete dere TD
125 mm 2 x 12,5 mm CW 75 75 mm 50 mm 8/10/12 mm ose maks. 40 mm 1)

150 mm 2 x 12,5 mm CW 100 100 mm 75 mm 8/10/12 mm ose maks. 65 mm 1) 2)

1) përfshirë psh.kornizat dekorative, dorezat e dyerve
2) Për kornizë  të stukuara trashësia maksimale e fletës së derës 40 mm
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Përmbledhje mbi Pocket Kit 

Pocket Kit për fletë dere xhami mbi larësinë standarte Seti i furnizimit shiko faqe 13.
■ Gjerësi flete dere GjFD > 985 mm 
■ Lartësi flete dere LFD ≤ 2105 mm ≤ 2700 mm për trashësi muri të përfunduar TMP 150 mm

 
 

Kornizë dere Kasë druri
(nuk ofrohet nga Knauf)

Kasë çeliku
(nuk ofrohet nga Knauf)

Aksesorë
Seti i elementeve fiksues për montimin e derës 
së xhamit  80 kg / 120 kg shiko faqe 18 E nevojshme ● ●

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
■ Gjerësi fletë dere GjFD ≥ 735 mm ● ● ●

Amortizator dopio shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GjFD 860 dhe 985 mm  ● ● ●

Push-to-open shiko faqe 24
■ Peshë maks. e fletës së derës 80 kg
■ Nuk është e lidhur me paisjen rrëshqitëse të derës
■ Nuk është e lidhur me amortizatorin një-anësh 
   dhe ato dysh
■ Zëvendëson stopuesin e derës nga njëra anë

● ● ●

Pajisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg ● ● ●

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit lartësi mbi standarten – shiko faqe 13) ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit sh. f. 25
Ele montuese në mur – Korrniza dhe kasa dere 
për zbatime të veçanta

 
● ● ●

Pocket Kit E Veçantë për fletë dere xhami Seti furnizimit shiko faqe 14.
■ Gjerësi flete dere GjFD > 985 mm ≤ 1800 mm
■ Lartësi flete dere LFD ≤ 2105 mm dhe/ose gjerësi flete dere FFD ≤ 1300 mm për TMP 125 mm / Lartësi flete dere LFD ≤ 2700 mm dhe/ose gjerësi 
flete dere GFD ≤1800 mm per TMP 150 mm

 
 

Korrnizë dere 
e stukuar 

Korrnizë për dyer pa kasë
Lartësi flete dere ≤ 2110 mm

 Kasë druri (nuk 
ofrohet nga Knauf)

Kasë çeliku (nuk 
ofrohet nga Knauf)

Aksesorë
Seti fiksues për montimin e derës së xhamit
80 kg / 120 kg shiko faqe 18 E nevojshme ● ● ●

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
 ■ Gjerësi flete dere GjFD  ≥ 735 mm Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit

Amortizator një-anësh shiko faqe 20 ● Gjerësi flete dere 
GjFD ≥ 1060 mm

● Gjerësi flete dere 
GjFD ≥ 1060 mm

● Gjerësi flete dere 
GjFD ≥ 1060 mm

● Gjerësi flete dere 
GjFD ≥ 1060 mm

Paisja rrëshqitëse e deres shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg   Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit – shiko faqe 14)

 ● ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit sh. f. 25
Ele montuese në mur – Korrniza dhe kasa dere 
për zbatime të veçanta

 
● ● ● ●

(2x amortizator një-anësh)

Përmbledhje e Knauf Pocket Kit për derë xhami

Pocket Kit për fletë dere standarte prej xhami Seti furnizimit shiko faqe 12.
■ Gjerësia e fletës së derës GjFD ≤ 985 mm
■ Lartësia e fletës se derës LFD ≤ 2105 mm për trashësi muri të përfunduar TMP 125 mm dhe TMP 150 mm

 
 

Kornizë dere 
e stukuar

Kornizë për dyer 
pa kasë

 Kasë druri (nuk është 
në programin Knauf)

Kasë çeliku (nuk është
 në programin Knauf)

Aksesorë
Seti fiksues për montimin e derës së xhamit
80 kg / 120 kg shiko faqe 18 E nevojshme ● ● ●

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
■ Gjerësi flete dere GjFD ≥ 735 mm ● ● ● ●

Amortizator dopio shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GjFD 860 dhe 985 mm ● ● ● ●

Push-to-open shiko faqe 24
■ Peshë maksimale flete dere 80 kg
■ Nuk është e lidhur me paisjen rrëshqitëse të derës
■ Nuk është e lidhur me amortizatorin një-anësh 
   dhe ato dysh
■ Zëvendëson stopuesin e derës nga njëra anë

 
 
 

 

● ● ● ●

Pajisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg ● ● ● ●

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit – shiko faqe 12) ● ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit sh. f. 25
Ele montuese në mur – Korrniza dhe kasa dere 
për zbatime të veçanta

 
● ● ● ●

– Jo e mundur
● Opsionale ekstra për Pocket-Kit standarte 

Trashësi muri e përfunduar TMP Trashësia e veshjes d Profile vertikale Hapesirë e brendshme muri HM Hapja e brendshme e derës Trashësi flete dere TD
125 mm 2 x 12,5 mm CW 75 75 mm 50 mm 8/10/12 mm ose maks. 40 mm 1)

150 mm 2 x 12,5 mm CW 100 100 mm 75 mm 8/10/12 mm ose maks. 65 mm 1) 2)

1) përfshirë psh.kornizat dekorative, dorezat e dyerve
2) Për kornizë  të stukuara trashësia maksimale e fletës së derës 40 mm
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Përmbledhje mbi Pocket Kit 

Pocket Kit për fletë dere xhami mbi larësinë standarte Seti i furnizimit shiko faqe 13.
■ Gjerësi flete dere GjFD > 985 mm 
■ Lartësi flete dere LFD ≤ 2105 mm ≤ 2700 mm për trashësi muri të përfunduar TMP 150 mm

 
 

Kornizë dere Kasë druri
(nuk ofrohet nga Knauf)

Kasë çeliku
(nuk ofrohet nga Knauf)

Aksesorë
Seti i elementeve fiksues për montimin e derës 
së xhamit  80 kg / 120 kg shiko faqe 18 E nevojshme ● ●

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
■ Gjerësi fletë dere GjFD ≥ 735 mm ● ● ●

Amortizator dopio shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GjFD 860 dhe 985 mm  ● ● ●

Push-to-open shiko faqe 24
■ Peshë maks. e fletës së derës 80 kg
■ Nuk është e lidhur me paisjen rrëshqitëse të derës
■ Nuk është e lidhur me amortizatorin një-anësh 
   dhe ato dysh
■ Zëvendëson stopuesin e derës nga njëra anë

● ● ●

Pajisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg ● ● ●

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit lartësi mbi standarten – shiko faqe 13) ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit sh. f. 25
Ele montuese në mur – Korrniza dhe kasa dere 
për zbatime të veçanta

 
● ● ●

Pocket Kit E Veçantë për fletë dere xhami Seti furnizimit shiko faqe 14.
■ Gjerësi flete dere GjFD > 985 mm ≤ 1800 mm
■ Lartësi flete dere LFD ≤ 2105 mm dhe/ose gjerësi flete dere FFD ≤ 1300 mm për TMP 125 mm / Lartësi flete dere LFD ≤ 2700 mm dhe/ose gjerësi 
flete dere GFD ≤1800 mm per TMP 150 mm

 
 

Korrnizë dere 
e stukuar 

Korrnizë për dyer pa kasë
Lartësi flete dere ≤ 2110 mm

 Kasë druri (nuk 
ofrohet nga Knauf)

Kasë çeliku (nuk 
ofrohet nga Knauf)

Aksesorë
Seti fiksues për montimin e derës së xhamit
80 kg / 120 kg shiko faqe 18 E nevojshme ● ● ●

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
 ■ Gjerësi flete dere GjFD  ≥ 735 mm Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit

Amortizator një-anësh shiko faqe 20 ● Gjerësi flete dere 
GjFD ≥ 1060 mm

● Gjerësi flete dere 
GjFD ≥ 1060 mm

● Gjerësi flete dere 
GjFD ≥ 1060 mm

● Gjerësi flete dere 
GjFD ≥ 1060 mm

Paisja rrëshqitëse e deres shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg   Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit – shiko faqe 14)

 ● ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit sh. f. 25
Ele montuese në mur – Korrniza dhe kasa dere 
për zbatime të veçanta

 
● ● ● ●

(2x amortizator një-anësh)

Përmbledhje e Knauf Pocket Kit për derë xhami

Pocket Kit për fletë dere standarte prej xhami Seti furnizimit shiko faqe 12.
■ Gjerësia e fletës së derës GjFD ≤ 985 mm
■ Lartësia e fletës se derës LFD ≤ 2105 mm për trashësi muri të përfunduar TMP 125 mm dhe TMP 150 mm

 
 

Kornizë dere 
e stukuar

Kornizë për dyer 
pa kasë

 Kasë druri (nuk është 
në programin Knauf)

Kasë çeliku (nuk është
 në programin Knauf)

Aksesorë
Seti fiksues për montimin e derës së xhamit
80 kg / 120 kg shiko faqe 18 E nevojshme ● ● ●

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
■ Gjerësi flete dere GjFD ≥ 735 mm ● ● ● ●

Amortizator dopio shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GjFD 860 dhe 985 mm ● ● ● ●

Push-to-open shiko faqe 24
■ Peshë maksimale flete dere 80 kg
■ Nuk është e lidhur me paisjen rrëshqitëse të derës
■ Nuk është e lidhur me amortizatorin një-anësh 
   dhe ato dysh
■ Zëvendëson stopuesin e derës nga njëra anë

 
 
 

 

● ● ● ●

Pajisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg ● ● ● ●

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit – shiko faqe 12) ● ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit sh. f. 25
Ele montuese në mur – Korrniza dhe kasa dere 
për zbatime të veçanta

 
● ● ● ●

– Jo e mundur
● Opsionale ekstra për Pocket-Kit standarte 

Trashësi muri e përfunduar TMP Trashësia e veshjes d Profile vertikale Hapesirë e brendshme muri HM Hapja e brendshme e derës Trashësi flete dere TD
125 mm 2 x 12,5 mm CW 75 75 mm 50 mm 8/10/12 mm ose maks. 40 mm 1)

150 mm 2 x 12,5 mm CW 100 100 mm 75 mm 8/10/12 mm ose maks. 65 mm 1) 2)

1) përfshirë psh.kornizat dekorative, dorezat e dyerve
2) Për kornizë  të stukuara trashësia maksimale e fletës së derës 40 mm
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Përmbledhje mbi Pocket Kit 

Pocket Kit për fletë dere xhami mbi larësinë standarte Seti i furnizimit shiko faqe 13.
■ Gjerësi flete dere GjFD > 985 mm 
■ Lartësi flete dere LFD ≤ 2105 mm ≤ 2700 mm për trashësi muri të përfunduar TMP 150 mm

 
 

Kornizë dere Kasë druri
(nuk ofrohet nga Knauf)

Kasë çeliku
(nuk ofrohet nga Knauf)

Aksesorë
Seti i elementeve fiksues për montimin e derës 
së xhamit  80 kg / 120 kg shiko faqe 18 E nevojshme ● ●

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
■ Gjerësi fletë dere GjFD ≥ 735 mm ● ● ●

Amortizator dopio shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GjFD 860 dhe 985 mm  ● ● ●

Push-to-open shiko faqe 24
■ Peshë maks. e fletës së derës 80 kg
■ Nuk është e lidhur me paisjen rrëshqitëse të derës
■ Nuk është e lidhur me amortizatorin një-anësh 
   dhe ato dysh
■ Zëvendëson stopuesin e derës nga njëra anë

● ● ●

Pajisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg ● ● ●

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit lartësi mbi standarten – shiko faqe 13) ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit sh. f. 25
Ele montuese në mur – Korrniza dhe kasa dere 
për zbatime të veçanta

 
● ● ●

Pocket Kit E Veçantë për fletë dere xhami Seti furnizimit shiko faqe 14.
■ Gjerësi flete dere GjFD > 985 mm ≤ 1800 mm
■ Lartësi flete dere LFD ≤ 2105 mm dhe/ose gjerësi flete dere FFD ≤ 1300 mm për TMP 125 mm / Lartësi flete dere LFD ≤ 2700 mm dhe/ose gjerësi 
flete dere GFD ≤1800 mm per TMP 150 mm

 
 

Korrnizë dere 
e stukuar 

Korrnizë për dyer pa kasë
Lartësi flete dere ≤ 2110 mm

 Kasë druri (nuk 
ofrohet nga Knauf)

Kasë çeliku (nuk 
ofrohet nga Knauf)

Aksesorë
Seti fiksues për montimin e derës së xhamit
80 kg / 120 kg shiko faqe 18 E nevojshme ● ● ●

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
 ■ Gjerësi flete dere GjFD  ≥ 735 mm Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit

Amortizator një-anësh shiko faqe 20 ● Gjerësi flete dere 
GjFD ≥ 1060 mm

● Gjerësi flete dere 
GjFD ≥ 1060 mm

● Gjerësi flete dere 
GjFD ≥ 1060 mm

● Gjerësi flete dere 
GjFD ≥ 1060 mm

Paisja rrëshqitëse e deres shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg   Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit Në setin e furnizimit

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit – shiko faqe 14)

 ● ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit sh. f. 25
Ele montuese në mur – Korrniza dhe kasa dere 
për zbatime të veçanta

 
● ● ● ●

(2x amortizator një-anësh)

Përmbledhje e Knauf Pocket Kit për derë xhami

Pocket Kit për fletë dere standarte prej xhami Seti furnizimit shiko faqe 12.
■ Gjerësia e fletës së derës GjFD ≤ 985 mm
■ Lartësia e fletës se derës LFD ≤ 2105 mm për trashësi muri të përfunduar TMP 125 mm dhe TMP 150 mm

 
 

Kornizë dere 
e stukuar

Kornizë për dyer 
pa kasë

 Kasë druri (nuk është 
në programin Knauf)

Kasë çeliku (nuk është
 në programin Knauf)

Aksesorë
Seti fiksues për montimin e derës së xhamit
80 kg / 120 kg shiko faqe 18 E nevojshme ● ● ●

Amortizator një-anësh shiko faqe 20
■ Gjerësi flete dere GjFD ≥ 735 mm ● ● ● ●

Amortizator dopio shiko faqe 21
■ Gjerësi flete dere GjFD 860 dhe 985 mm ● ● ● ●

Push-to-open shiko faqe 24
■ Peshë maksimale flete dere 80 kg
■ Nuk është e lidhur me paisjen rrëshqitëse të derës
■ Nuk është e lidhur me amortizatorin një-anësh 
   dhe ato dysh
■ Zëvendëson stopuesin e derës nga njëra anë

 
 
 

 

● ● ● ●

Pajisja rrëshqitëse e derës shiko faqe 16
■ Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg ● ● ● ●

Derë dyshe shiko faqe 28
(2x Pocket Kit – shiko faqe 12) ● ● ● ●

Veshje muri me konstruksion për Pocket Kit sh. f. 25
Ele montuese në mur – Korrniza dhe kasa dere 
për zbatime të veçanta

 
● ● ● ●

– Jo e mundur
● Opsionale ekstra për Pocket-Kit standarte 

Trashësi muri e përfunduar TMP Trashësia e veshjes d Profile vertikale Hapesirë e brendshme muri HM Hapja e brendshme e derës Trashësi flete dere TD
125 mm 2 x 12,5 mm CW 75 75 mm 50 mm 8/10/12 mm ose maks. 40 mm 1)

150 mm 2 x 12,5 mm CW 100 100 mm 75 mm 8/10/12 mm ose maks. 65 mm 1) 2)

1) përfshirë psh.kornizat dekorative, dorezat e dyerve
2) Për kornizë  të stukuara trashësia maksimale e fletës së derës 40 mm
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Zgjidhje arkitektonike
për mure elegante

Një kënaqësi estetike
Me një derë që zhduket brenda në mur, ambjenti i 
banimit rivlersohet për origjinalitetin dhe elegancën e 
saj. Harmonia me elementët e tjerë të ambjentit të 
banimit mbetet e pandryshuar. Sistemi i dyerve 
rrëshqitëse Pocket Kit në kombinim me muret 
ndarëse Knauf është një zgjidhje elegante. 
Elementet montues janë të montuara brenda në 
hapësirën boshe të murit dhe janë praktikisht të 
padukshëm.

Sa e bukur aq edhe praktike
Sistemi i dyerve rrëshqitëse Pocket Kit lejon fletën e 
derës rrëshqitëse pa problem brenda në mur. Kjo i 
bën dyert rrëshqitëse shumë kursimtare për sa i 
takon vendit, duke bërë të mundur shfrytëzimin e 
sipërfaqes para derës. 
Dihet që projektimi me muret me konstruksion 
metalik Knauf nuk vendos asnjë kufi. Montimi i 
mureve mbi shtresën e dyshemesë është gjithashtu i 
mundur (me veshjen e konstruksionit me pllakë gipsi 
edhe pas shtrimit të dyshemesë) 

Kështu, dyert rrëshqitëse mund të montohen pa 
problem në çdo kohë, pa pasur nevojën e marrjes së 
masave ekstra gjatë montimit të mureve me 
konstruksion metalik. Ato ofrojnë një alternativë për 
përdorim maksimal të sipërfaqes shfrytëzuese si 
për ndërtimet e reja ashtu edhe për ato që kanë 
nevojë të rinovohen.
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Zbatimi

Për çdo situatë
Thjeshtësia dhe eficienca e sistemit të 
dyerve rrëshqitëse Pocekt Kit në dy 
situata tipike: Kuzhinë dhe banjo, 
ku sipërfaqja e shfrytëzueshme është 
shumë e kërkuar
.
■ Krijon hapësirë ekstra për magazinim
■ Për të gjitha llojet e dyerve
■ Montim i thjeshtë
■ Lejon montimin e dyerve dhe kasave 
    standarte
■ Ndërtim i lirë pa barrierë

 ► E këshillueshme për ndërtime pa barriera
Ju lutemi kini kujdes tek hapje më të mëdha 
dere se sa gjerësia normale 90 cm. Në varësi të 
llojit të  të kasës së derës dhe të pjesës së derës 
që ngelet jashtë hapësirës së murit, kur dera 
rreshqitëse është e hapur, mund të kërkohet 
                     që për hapje dere 90 cm të kemi 
                     një set montues me dimension 
                     të veçantë.

► Udhëzim
■ Në varësi të materialit, për trashësi muri më të 
vogël ose të barabartë se 100 mm, hapja në mur 
mund të deformohet. Kjo duhet të balancohet 
gjatë montimit të veshjes me pllakë.
■ Kini kujdes tek gjerësia e hapjes në mur nëse 
doreza e derës behet pengesë për rrëshqitjen e 
derës deri në fund.
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banimit mbetet e pandryshuar. Sistemi i dyerve 
rrëshqitëse Pocket Kit në kombinim me muret 
ndarëse Knauf është një zgjidhje elegante. 
Elementet montues janë të montuara brenda në 
hapësirën boshe të murit dhe janë praktikisht të 
padukshëm.

Sa e bukur aq edhe praktike
Sistemi i dyerve rrëshqitëse Pocket Kit lejon fletën e 
derës rrëshqitëse pa problem brenda në mur. Kjo i 
bën dyert rrëshqitëse shumë kursimtare për sa i 
takon vendit, duke bërë të mundur shfrytëzimin e 
sipërfaqes para derës. 
Dihet që projektimi me muret me konstruksion 
metalik Knauf nuk vendos asnjë kufi. Montimi i 
mureve mbi shtresën e dyshemesë është gjithashtu i 
mundur (me veshjen e konstruksionit me pllakë gipsi 
edhe pas shtrimit të dyshemesë) 

Kështu, dyert rrëshqitëse mund të montohen pa 
problem në çdo kohë, pa pasur nevojën e marrjes së 
masave ekstra gjatë montimit të mureve me 
konstruksion metalik. Ato ofrojnë një alternativë për 
përdorim maksimal të sipërfaqes shfrytëzuese si 
për ndërtimet e reja ashtu edhe për ato që kanë 
nevojë të rinovohen.
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Zbatimi

Për çdo situatë
Thjeshtësia dhe eficienca e sistemit të 
dyerve rrëshqitëse Pocekt Kit në dy 
situata tipike: Kuzhinë dhe banjo, 
ku sipërfaqja e shfrytëzueshme është 
shumë e kërkuar
.
■ Krijon hapësirë ekstra për magazinim
■ Për të gjitha llojet e dyerve
■ Montim i thjeshtë
■ Lejon montimin e dyerve dhe kasave 
    standarte
■ Ndërtim i lirë pa barrierë

 ► E këshillueshme për ndërtime pa barriera
Ju lutemi kini kujdes tek hapje më të mëdha 
dere se sa gjerësia normale 90 cm. Në varësi të 
llojit të  të kasës së derës dhe të pjesës së derës 
që ngelet jashtë hapësirës së murit, kur dera 
rreshqitëse është e hapur, mund të kërkohet 
                     që për hapje dere 90 cm të kemi 
                     një set montues me dimension 
                     të veçantë.

► Udhëzim
■ Në varësi të materialit, për trashësi muri më të 
vogël ose të barabartë se 100 mm, hapja në mur 
mund të deformohet. Kjo duhet të balancohet 
gjatë montimit të veshjes me pllakë.
■ Kini kujdes tek gjerësia e hapjes në mur nëse 
doreza e derës behet pengesë për rrëshqitjen e 
derës deri në fund.
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Sistemi
Knauf Pocket Kit

Sistemi i derës rrëshqitëse Pocket Kit është 
konceptuar për tu montuar në muret me konstruk-
sion metalik me trashësi si më poshtë
■ 125 mm (CW 75 + Veshja me pllakë 2x12,5 mm)
■ 150 mm (CW 100 + Veshja me pllakë 2x12,5 mm)

Montimi i shpejtë dhe i thjeshtë
Montimi kryhet pa probleme dhe në mënyrë 
racionale. Në krahasim me sistemet kasë të 
mëparshme, montimi i sistemit inovativ të dyerve 
rrëshqitëse Pocket Kit mund të montohet vetëm 
nga një person. Një argument shtesë për përparë-
sitë e ndërtimit të mureve të lehta të thata në ndë- 
rtimet e banesave.

Teknologji pa mirëmbajtje
Elementët montues janë prej alumini dhe jo të 
ndjeshme ndaj pluhurit dhe lagështirës dhe nuk 
kanë nevojë të mirëmbahen. Gjithashtu gjatë 
lëvizjes së “vazhdueshme“ mbyllja e derës kryhet 
pa zhurmë.

Përdorim universal
Pocket Kit është i aplikueshme kryesisht për të 
gjitha dimensionet e dyerve. Montimi kryhet 
thjeshtë dhe shpejtë.

Design-i
Shina për rrëshqitje e derës prej alumini të eloksu-
ar ofrojnë një optikë të bukur, edhe kur dera 
qëndron e hapur

Funksion i garantuar
Për të garantuar një aftësi rrëshqitëse perfekte, 
për çdo elementë të sistemit përdoren zgjidhje pa 
kompromos
■ Paisja rrëshqitëse prej plastike ose metalike me 

rrota kushinjeta me sfera të izoluara garanton 
një aftësi rrëshqitëse të vazhdueshme edhe për 
ambjente me lagështi mbi normalen.
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Zbatimi

Derë me një kanat   

Derë me dy kanate 
(përbëhet nga 2 kite montuese)
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Paraqitja e montimit të mbuluar të fletës së derës

Zbatimi

►Udhëzime
■ Në zonën e murit brenda së cilës fleta e 

derës rrëshqet, nuk lejohen të varen 
ngarkesa, të ngulen fiksues ose të 
montohen pajisje si psh. priza

■ Për lartësi dere prej 2125 mm dhe/ose një 
gjerësi flete dere prej 1300 mm të 
përdoren profile CW 100

■  Dimensione të veçnta janë të mundshme:
    Lartësi flete deri deri 2700 mm
    Gjerësi flete dere deri 1800 mm
►Kornize e stukuar
■  Për dyer rrëshqitëse pa kasë me stabilitet të             
    lartë këndesh dhe finiturë shumë cilësore
    - shiko faqe 36
■ Montimi dhe çmontimi i derës është i   
    mundshëm në çdo kohë

Gjerësi dhe lartësi hapje dere variabël
Sistemi i dyerve rrëshqitëse për mure me 
konstruksion metalik është variabël për gjerësi dere 
nga 610 deri në 985 mm në rastet standarte dhe 
për dimensione të veçanta është variabël për 
gjerësi deri 1800 mm dhe një lartësi prej 2700 mm 
me një peshë maksimale flete dere prej 120 kg.
Nëpërmjet bashkimit të dy kiteve të dyerve 
rrëshqitëse mund të krijohet derë me dy kanate.

E përshtatshme për të gjitha fletët 
e dyerve normale
Konstruksioni përshtatet për montimin e të gjithave 
llojeve të fletëve të dyerve normale si dhe atyreve  
prej xhami. Të gjitha kompanitë me emër të 
prodhimit të dyerve ofrojnë një shumëllojshmëri të 
madhe në përzgjedhjen e fletëve të dyerve për 
sistemin Pocket Kit (shiko psh. faqe 38).

Përparësitë që të bindin
■ Shumë e thjeshtë për tu magazinuar – vetëm një 

kit për gjerësi flete dere nga 610 deri 985 mm, 
lartësi flete dere 1985 deri 2125. Konstruksioni i 
murit me profile CW 75 dhe CW 100

■ Transport i thjeshtë për shkak të paketimit të vogël
■ Me një flete dere ose nëpërmjet bashkimit të dy 

kiteve derë me fletë në çdo krah
■ Përdorimi i fletëve të dyerve normale (xham+dru)

një rrëshqitje pa zhurmë

Veshja me pllaka qeramike

■ Dimensioni maksimal i pllakave 200 x 250 mm

■ Lartësia maksimale e fletës së derës: 2110 mm
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lartësi flete dere 1985 deri 2125. Konstruksioni i 
murit me profile CW 75 dhe CW 100

■ Transport i thjeshtë për shkak të paketimit të vogël
■ Me një flete dere ose nëpërmjet bashkimit të dy 

kiteve derë me fletë në çdo krah
■ Përdorimi i fletëve të dyerve normale (xham+dru)

një rrëshqitje pa zhurmë

Veshja me pllaka qeramike

■ Dimensioni maksimal i pllakave 200 x 250 mm

■ Lartësia maksimale e fletës së derës: 2110 mm

Sistemi
Knauf Pocket Kit

Sistemi i derës rrëshqitëse Pocket Kit është 
konceptuar për tu montuar në muret me konstruk-
sion metalik me trashësi si më poshtë
■ 125 mm (CW 75 + Veshja me pllakë 2x12,5 mm)
■ 150 mm (CW 100 + Veshja me pllakë 2x12,5 mm)

Montimi i shpejtë dhe i thjeshtë
Montimi kryhet pa probleme dhe në mënyrë 
racionale. Në krahasim me sistemet kasë të 
mëparshme, montimi i sistemit inovativ të dyerve 
rrëshqitëse Pocket Kit mund të montohet vetëm 
nga një person. Një argument shtesë për përparë-
sitë e ndërtimit të mureve të lehta të thata në ndë- 
rtimet e banesave.

Teknologji pa mirëmbajtje
Elementët montues janë prej alumini dhe jo të 
ndjeshme ndaj pluhurit dhe lagështirës dhe nuk 
kanë nevojë të mirëmbahen. Gjithashtu gjatë 
lëvizjes së “vazhdueshme“ mbyllja e derës kryhet 
pa zhurmë.

Përdorim universal
Pocket Kit është i aplikueshme kryesisht për të 
gjitha dimensionet e dyerve. Montimi kryhet 
thjeshtë dhe shpejtë.

Design-i
Shina për rrëshqitje e derës prej alumini të eloksu-
ar ofrojnë një optikë të bukur, edhe kur dera 
qëndron e hapur

Funksion i garantuar
Për të garantuar një aftësi rrëshqitëse perfekte, 
për çdo elementë të sistemit përdoren zgjidhje pa 
kompromos
■ Paisja rrëshqitëse prej plastike ose metalike me 

rrota kushinjeta me sfera të izoluara garanton 
një aftësi rrëshqitëse të vazhdueshme edhe për 
ambjente me lagështi mbi normalen.

Zbatimi

Derë me një kanat   

Derë me dy kanate 
(përbëhet nga 2 kite montuese)

10_11

Paraqitja e montimit të mbuluar të fletës së derës

Zbatimi

►Udhëzime
■ Në zonën e murit brenda së cilës fleta e 

derës rrëshqet, nuk lejohen të varen 
ngarkesa, të ngulen fiksues ose të 
montohen pajisje si psh. priza

■ Për lartësi dere prej 2125 mm dhe/ose një 
gjerësi flete dere prej 1300 mm të 
përdoren profile CW 100

■  Dimensione të veçnta janë të mundshme:
    Lartësi flete deri deri 2700 mm
    Gjerësi flete dere deri 1800 mm
►Kornize e stukuar
■  Për dyer rrëshqitëse pa kasë me stabilitet të             
    lartë këndesh dhe finiturë shumë cilësore
    - shiko faqe 36
■ Montimi dhe çmontimi i derës është i   
    mundshëm në çdo kohë

Gjerësi dhe lartësi hapje dere variabël
Sistemi i dyerve rrëshqitëse për mure me 
konstruksion metalik është variabël për gjerësi dere 
nga 610 deri në 985 mm në rastet standarte dhe 
për dimensione të veçanta është variabël për 
gjerësi deri 1800 mm dhe një lartësi prej 2700 mm 
me një peshë maksimale flete dere prej 120 kg.
Nëpërmjet bashkimit të dy kiteve të dyerve 
rrëshqitëse mund të krijohet derë me dy kanate.

E përshtatshme për të gjitha fletët 
e dyerve normale
Konstruksioni përshtatet për montimin e të gjithave 
llojeve të fletëve të dyerve normale si dhe atyreve  
prej xhami. Të gjitha kompanitë me emër të 
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 ► Shiko instruksionin e montimit të Sistemit të dyerve rrëshqitëse në murin me konstruksion metalik (Tro129.de)

Pocket Kit Standart
Seti i furnizimit – Nr.Art. 00545310

Shinë e paramontuar
A  Stopuese  në zonën e mbyljjes së derës, 1x
B  Stopuese në zonen e brendshme të murit 1x
C  Shinë për rrëshqitjen e derës, ngjyrë e zezë 
    e anodizuar, 1x
D  Mbajtëse e shinës, 4x
E  Paisja rrëshqitëse për fiksimin direkt në        
    pllakë, 2x për peshë flete dere ≤ 80 kg
F4 Ele fiksuese, 4x

Profilet montuese brenda në mur
F  Profil vertikal për tu montuar brenda në mur, 
   2x djathtas, 2x majtas
G Profil fiksues dopio, i shkurtër, 2x
 

75 mm Kit (për trashësi muri të 
përfunduar TMP 125 mm)
I   Udhëzues në dysheme, 75 mm, 1x
J  Kapëse për profilet brenda në mur, 75 mm, 2x
K  Ndihmëse montuese, 75 mm, 2x
N  Distancues, 75 mm, 2x

100 mm Kit (për TMP 150 mm)
O  Udhëzues në dysheme, 100 mm, 1x
P  Kapëse për profilet brenda në mur, 
    100 mm, 2x
Q  Ndihmëse montuese, 100 mm, 2x
R  Adaptues për bashkimin e shinave, 8x
V  Distancues, 100 mm, 2x

Pjesë të veçanta
H  Këmbëz për profilin brenda në mur,    
     75-100 mm, 2x
L   Profil kontrolli, 2x
M  Shinë rrëshqitëse në dysheme, 1x

Veglat e punës
S  Çelës gjashtë-këndor, SW 3, 1x
T  Çelës anglez, nga të dyja anët, 1x
U  Vida të ndryshme, punto 2 mm dhe 
     fiksues për shinat në rast dere me dy  
     kanate

► Udhëzim
■ Gjerësi flete dere ≤ 985 mm
■ Flete dere prej druri: Lartësi flete dere ≤ 2110 mm

Për montim standart të fletës së derës (në setin e 
furnizimit) ose ≤ 2125 mm Montim i mbuluar i fletës 

  së derës (aksesorë shiko faqe 17) deri në lartësi 
flete dere ≤ 2700 mm. 

■ Fletë dere xhami: Lartësi flete dere ≤ 2105 mm
(Montimi i fletës së derës prej xhami. 
Aksesorë shiko faqe 18)
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     75-100 mm, 2x
L   Profil kontrolli, 2x
M  Shinë rrëshqitëse në dysheme, 1x

Veglat e punës
S  Çelës gjashtë-këndor, SW 3, 1x
T  Çelës anglez, nga të dyja anët, 1x
U  Vida të ndryshme, punto 2 mm dhe 
     fiksues për shinat në rast dere me dy  
     kanate

► Udhëzim
■ Gjerësi flete dere ≤ 985 mm
■ Flete dere prej druri: Lartësi flete dere ≤ 2110 mm

Për montim standart të fletës së derës (në setin e 
furnizimit) ose ≤ 2125 mm Montim i mbuluar i fletës 

  së derës (aksesorë shiko faqe 17) deri në lartësi 
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U  Vida të ndryshme, punto 2 mm dhe 
     fiksues për shinat në rast dere me dy  
     kanate

► Udhëzim
■ Gjerësi flete dere ≤ 985 mm
■ Flete dere prej druri: Lartësi flete dere ≤ 2110 mm

Për montim standart të fletës së derës (në setin e 
furnizimit) ose ≤ 2125 mm Montim i mbuluar i fletës 

  së derës (aksesorë shiko faqe 17) deri në lartësi 
flete dere ≤ 2700 mm. 

■ Fletë dere xhami: Lartësi flete dere ≤ 2105 mm
(Montimi i fletës së derës prej xhami. 
Aksesorë shiko faqe 18)
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Set furnizimi i Knauf Pocket Kit 

 ► Shiko instruksionin e montimit të Sistemit të dyerve rrëshqitëse në murin me konstruksion metalik (Tro129.de)

Pocket Kit për lartësi mbi standarten
Seti furnizimit – Nr.Art. 00545311

75 mm Kit (për trashësi muri 
të përfunduar TMP 125 mm)
I    Udhëzues në dysheme, 75 mm, 1x
J   Kapëse për profilet brenda në mur, 
     75 mm, 2x
K   Ndihmëse montuese, 75 mm, 2x
N   Distancues, 75 mm, 2x

100 mm Kit (për TMP 150 mm)
O  Udhëzues në dysheme, 100 mm, 1x
P   Kapëse për profilet brenda në mur, 
     100 mm, 2x
Q   Ndihmëse montuese, 100 mm, 2x
R   Adaptues për bashkimin e shinave, 8x
V   Distancues, 100 mm, 2x

Shinë e paramontuar
A   Stopuese  në zonën e mbyljjes së derës, 1x 
B   Stopues në pjesën e brendshme të murit, 
1x
C   Shinë për rrëshqitjen e derës, ngjyrë e zezë 
     e anodizuar, 1x
D   Mbajtëse e shinës, 4x
E   Paisja rrëshqitëse për fiksimin direkt në 
     pllakë, 2x për peshë flete dere ≤ 80 kg
F4 Ele fiksuese, 4x

Profilet montuese brenda në mur
F   Profil vertikal për tu montuar brenda në     
     mur, 2x djathtas, 2x majtas
G   Profil fiksues dopio, i shkurtër, 2x

Pjesë të veçanta
H   Këmbëz për profilin brenda në mur, 

75-100 mm, 2x
L   Profil kontrolli, 2x
M  Shinë rrëshqitëse në dysheme, 1x

Veglat e punës
S   Çelës gjashtë-këndor, SW 3, 1x
T   Çelës anglez, nga të dyja anët, 1x
U   Vida të ndryshme, punto 2 mm dhe fiksues për      
     shinat në rast dere me dy kanate

► Udhëzim
■ Gjerësi flete dere ≤ 985 mm
■ Flete dere prej druri: Lartësi flete dere ≤ 2110 
mm
Për montim standart të fletës së derës (në setin e 
furnizimit)
ose ≤ 2125 mm montim i mbuluar i fletës së derës
(aksesorë shiko faqe 17) deri në lartësi flete dere ≤ 
2700 mm
■ Fletë dere xhami: Lartësi flete dere ≤ 2105 mm
(Montimi i fletës së derës prej xhami. Aksesorë 
shiko faqe 18) deri në lartësi flete dere ≤ 2700
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 ► Shiko instruksionin e montimit të Sistemit të dyerve rrëshqitëse në murin me konstruksion metalik (Tro129.de)

Pocket Kit Standart
Seti i furnizimit – Nr.Art. 00545310

Shinë e paramontuar
A  Stopuese  në zonën e mbyljjes së derës, 1x
B  Stopuese në zonen e brendshme të murit 1x
C  Shinë për rrëshqitjen e derës, ngjyrë e zezë 
    e anodizuar, 1x
D  Mbajtëse e shinës, 4x
E  Paisja rrëshqitëse për fiksimin direkt në        
    pllakë, 2x për peshë flete dere ≤ 80 kg
F4 Ele fiksuese, 4x

Profilet montuese brenda në mur
F  Profil vertikal për tu montuar brenda në mur, 
   2x djathtas, 2x majtas
G Profil fiksues dopio, i shkurtër, 2x
 

75 mm Kit (për trashësi muri të 
përfunduar TMP 125 mm)
I   Udhëzues në dysheme, 75 mm, 1x
J  Kapëse për profilet brenda në mur, 75 mm, 2x
K  Ndihmëse montuese, 75 mm, 2x
N  Distancues, 75 mm, 2x

100 mm Kit (për TMP 150 mm)
O  Udhëzues në dysheme, 100 mm, 1x
P  Kapëse për profilet brenda në mur, 
    100 mm, 2x
Q  Ndihmëse montuese, 100 mm, 2x
R  Adaptues për bashkimin e shinave, 8x
V  Distancues, 100 mm, 2x

Pjesë të veçanta
H  Këmbëz për profilin brenda në mur,    
     75-100 mm, 2x
L   Profil kontrolli, 2x
M  Shinë rrëshqitëse në dysheme, 1x

Veglat e punës
S  Çelës gjashtë-këndor, SW 3, 1x
T  Çelës anglez, nga të dyja anët, 1x
U  Vida të ndryshme, punto 2 mm dhe 
     fiksues për shinat në rast dere me dy  
     kanate

► Udhëzim
■ Gjerësi flete dere ≤ 985 mm
■ Flete dere prej druri: Lartësi flete dere ≤ 2110 mm

Për montim standart të fletës së derës (në setin e 
furnizimit) ose ≤ 2125 mm Montim i mbuluar i fletës 

  së derës (aksesorë shiko faqe 17) deri në lartësi 
flete dere ≤ 2700 mm. 

■ Fletë dere xhami: Lartësi flete dere ≤ 2105 mm
(Montimi i fletës së derës prej xhami. 
Aksesorë shiko faqe 18)

ED
A

E

B
F4

M

L

F
F

G

H

I
J

K
N

V

O
P

Q
R

T

D

S

U

C

12_13

Set furnizimi i Knauf Pocket Kit 

 ► Shiko instruksionin e montimit të Sistemit të dyerve rrëshqitëse në murin me konstruksion metalik (Tro129.de)

Pocket Kit për lartësi mbi standarten
Seti furnizimit – Nr.Art. 00545311

75 mm Kit (për trashësi muri 
të përfunduar TMP 125 mm)
I    Udhëzues në dysheme, 75 mm, 1x
J   Kapëse për profilet brenda në mur, 
     75 mm, 2x
K   Ndihmëse montuese, 75 mm, 2x
N   Distancues, 75 mm, 2x

100 mm Kit (për TMP 150 mm)
O  Udhëzues në dysheme, 100 mm, 1x
P   Kapëse për profilet brenda në mur, 
     100 mm, 2x
Q   Ndihmëse montuese, 100 mm, 2x
R   Adaptues për bashkimin e shinave, 8x
V   Distancues, 100 mm, 2x

Shinë e paramontuar
A   Stopuese  në zonën e mbyljjes së derës, 1x 
B   Stopues në pjesën e brendshme të murit, 
1x
C   Shinë për rrëshqitjen e derës, ngjyrë e zezë 
     e anodizuar, 1x
D   Mbajtëse e shinës, 4x
E   Paisja rrëshqitëse për fiksimin direkt në 
     pllakë, 2x për peshë flete dere ≤ 80 kg
F4 Ele fiksuese, 4x

Profilet montuese brenda në mur
F   Profil vertikal për tu montuar brenda në     
     mur, 2x djathtas, 2x majtas
G   Profil fiksues dopio, i shkurtër, 2x

Pjesë të veçanta
H   Këmbëz për profilin brenda në mur, 

75-100 mm, 2x
L   Profil kontrolli, 2x
M  Shinë rrëshqitëse në dysheme, 1x

Veglat e punës
S   Çelës gjashtë-këndor, SW 3, 1x
T   Çelës anglez, nga të dyja anët, 1x
U   Vida të ndryshme, punto 2 mm dhe fiksues për      
     shinat në rast dere me dy kanate

► Udhëzim
■ Gjerësi flete dere ≤ 985 mm
■ Flete dere prej druri: Lartësi flete dere ≤ 2110 
mm
Për montim standart të fletës së derës (në setin e 
furnizimit)
ose ≤ 2125 mm montim i mbuluar i fletës së derës
(aksesorë shiko faqe 17) deri në lartësi flete dere ≤ 
2700 mm
■ Fletë dere xhami: Lartësi flete dere ≤ 2105 mm
(Montimi i fletës së derës prej xhami. Aksesorë 
shiko faqe 18) deri në lartësi flete dere ≤ 2700
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 ► Shiko instruksionin e montimit të Sistemit të dyerve rrëshqitëse në murin me konstruksion metalik (Tro129.de)

Pocket Kit Standart
Seti i furnizimit – Nr.Art. 00545310

Shinë e paramontuar
A  Stopuese  në zonën e mbyljjes së derës, 1x
B  Stopuese në zonen e brendshme të murit 1x
C  Shinë për rrëshqitjen e derës, ngjyrë e zezë 
    e anodizuar, 1x
D  Mbajtëse e shinës, 4x
E  Paisja rrëshqitëse për fiksimin direkt në        
    pllakë, 2x për peshë flete dere ≤ 80 kg
F4 Ele fiksuese, 4x

Profilet montuese brenda në mur
F  Profil vertikal për tu montuar brenda në mur, 
   2x djathtas, 2x majtas
G Profil fiksues dopio, i shkurtër, 2x
 

75 mm Kit (për trashësi muri të 
përfunduar TMP 125 mm)
I   Udhëzues në dysheme, 75 mm, 1x
J  Kapëse për profilet brenda në mur, 75 mm, 2x
K  Ndihmëse montuese, 75 mm, 2x
N  Distancues, 75 mm, 2x

100 mm Kit (për TMP 150 mm)
O  Udhëzues në dysheme, 100 mm, 1x
P  Kapëse për profilet brenda në mur, 
    100 mm, 2x
Q  Ndihmëse montuese, 100 mm, 2x
R  Adaptues për bashkimin e shinave, 8x
V  Distancues, 100 mm, 2x

Pjesë të veçanta
H  Këmbëz për profilin brenda në mur,    
     75-100 mm, 2x
L   Profil kontrolli, 2x
M  Shinë rrëshqitëse në dysheme, 1x

Veglat e punës
S  Çelës gjashtë-këndor, SW 3, 1x
T  Çelës anglez, nga të dyja anët, 1x
U  Vida të ndryshme, punto 2 mm dhe 
     fiksues për shinat në rast dere me dy  
     kanate

► Udhëzim
■ Gjerësi flete dere ≤ 985 mm
■ Flete dere prej druri: Lartësi flete dere ≤ 2110 mm

Për montim standart të fletës së derës (në setin e 
furnizimit) ose ≤ 2125 mm Montim i mbuluar i fletës 

  së derës (aksesorë shiko faqe 17) deri në lartësi 
flete dere ≤ 2700 mm. 

■ Fletë dere xhami: Lartësi flete dere ≤ 2105 mm
(Montimi i fletës së derës prej xhami. 
Aksesorë shiko faqe 18)
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Set furnizimi i Knauf Pocket Kit 

 ► Shiko instruksionin e montimit të Sistemit të dyerve rrëshqitëse në murin me konstruksion metalik (Tro129.de)

Pocket Kit për lartësi mbi standarten
Seti furnizimit – Nr.Art. 00545311

75 mm Kit (për trashësi muri 
të përfunduar TMP 125 mm)
I    Udhëzues në dysheme, 75 mm, 1x
J   Kapëse për profilet brenda në mur, 
     75 mm, 2x
K   Ndihmëse montuese, 75 mm, 2x
N   Distancues, 75 mm, 2x

100 mm Kit (për TMP 150 mm)
O  Udhëzues në dysheme, 100 mm, 1x
P   Kapëse për profilet brenda në mur, 
     100 mm, 2x
Q   Ndihmëse montuese, 100 mm, 2x
R   Adaptues për bashkimin e shinave, 8x
V   Distancues, 100 mm, 2x

Shinë e paramontuar
A   Stopuese  në zonën e mbyljjes së derës, 1x 
B   Stopues në pjesën e brendshme të murit, 
1x
C   Shinë për rrëshqitjen e derës, ngjyrë e zezë 
     e anodizuar, 1x
D   Mbajtëse e shinës, 4x
E   Paisja rrëshqitëse për fiksimin direkt në 
     pllakë, 2x për peshë flete dere ≤ 80 kg
F4 Ele fiksuese, 4x

Profilet montuese brenda në mur
F   Profil vertikal për tu montuar brenda në     
     mur, 2x djathtas, 2x majtas
G   Profil fiksues dopio, i shkurtër, 2x

Pjesë të veçanta
H   Këmbëz për profilin brenda në mur, 

75-100 mm, 2x
L   Profil kontrolli, 2x
M  Shinë rrëshqitëse në dysheme, 1x

Veglat e punës
S   Çelës gjashtë-këndor, SW 3, 1x
T   Çelës anglez, nga të dyja anët, 1x
U   Vida të ndryshme, punto 2 mm dhe fiksues për      
     shinat në rast dere me dy kanate

► Udhëzim
■ Gjerësi flete dere ≤ 985 mm
■ Flete dere prej druri: Lartësi flete dere ≤ 2110 
mm
Për montim standart të fletës së derës (në setin e 
furnizimit)
ose ≤ 2125 mm montim i mbuluar i fletës së derës
(aksesorë shiko faqe 17) deri në lartësi flete dere ≤ 
2700 mm
■ Fletë dere xhami: Lartësi flete dere ≤ 2105 mm
(Montimi i fletës së derës prej xhami. Aksesorë 
shiko faqe 18) deri në lartësi flete dere ≤ 2700
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 ► Shiko instruksionin e montimit të Sistemit të dyerve rrëshqitëse në murin me konstruksion metalik (Tro129.de)

Pocket Kit Standart
Seti i furnizimit – Nr.Art. 00545310

Shinë e paramontuar
A  Stopuese  në zonën e mbyljjes së derës, 1x
B  Stopuese në zonen e brendshme të murit 1x
C  Shinë për rrëshqitjen e derës, ngjyrë e zezë 
    e anodizuar, 1x
D  Mbajtëse e shinës, 4x
E  Paisja rrëshqitëse për fiksimin direkt në        
    pllakë, 2x për peshë flete dere ≤ 80 kg
F4 Ele fiksuese, 4x

Profilet montuese brenda në mur
F  Profil vertikal për tu montuar brenda në mur, 
   2x djathtas, 2x majtas
G Profil fiksues dopio, i shkurtër, 2x
 

75 mm Kit (për trashësi muri të 
përfunduar TMP 125 mm)
I   Udhëzues në dysheme, 75 mm, 1x
J  Kapëse për profilet brenda në mur, 75 mm, 2x
K  Ndihmëse montuese, 75 mm, 2x
N  Distancues, 75 mm, 2x

100 mm Kit (për TMP 150 mm)
O  Udhëzues në dysheme, 100 mm, 1x
P  Kapëse për profilet brenda në mur, 
    100 mm, 2x
Q  Ndihmëse montuese, 100 mm, 2x
R  Adaptues për bashkimin e shinave, 8x
V  Distancues, 100 mm, 2x

Pjesë të veçanta
H  Këmbëz për profilin brenda në mur,    
     75-100 mm, 2x
L   Profil kontrolli, 2x
M  Shinë rrëshqitëse në dysheme, 1x

Veglat e punës
S  Çelës gjashtë-këndor, SW 3, 1x
T  Çelës anglez, nga të dyja anët, 1x
U  Vida të ndryshme, punto 2 mm dhe 
     fiksues për shinat në rast dere me dy  
     kanate

► Udhëzim
■ Gjerësi flete dere ≤ 985 mm
■ Flete dere prej druri: Lartësi flete dere ≤ 2110 mm

Për montim standart të fletës së derës (në setin e 
furnizimit) ose ≤ 2125 mm Montim i mbuluar i fletës 

  së derës (aksesorë shiko faqe 17) deri në lartësi 
flete dere ≤ 2700 mm. 

■ Fletë dere xhami: Lartësi flete dere ≤ 2105 mm
(Montimi i fletës së derës prej xhami. 
Aksesorë shiko faqe 18)
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 ► Shiko instruksionin e montimit të Sistemit të dyerve rrëshqitëse në murin me konstruksion metalik (Tro129.de)

Pocket Kit për lartësi mbi standarten
Seti furnizimit – Nr.Art. 00545311

75 mm Kit (për trashësi muri 
të përfunduar TMP 125 mm)
I    Udhëzues në dysheme, 75 mm, 1x
J   Kapëse për profilet brenda në mur, 
     75 mm, 2x
K   Ndihmëse montuese, 75 mm, 2x
N   Distancues, 75 mm, 2x

100 mm Kit (për TMP 150 mm)
O  Udhëzues në dysheme, 100 mm, 1x
P   Kapëse për profilet brenda në mur, 
     100 mm, 2x
Q   Ndihmëse montuese, 100 mm, 2x
R   Adaptues për bashkimin e shinave, 8x
V   Distancues, 100 mm, 2x

Shinë e paramontuar
A   Stopuese  në zonën e mbyljjes së derës, 1x 
B   Stopues në pjesën e brendshme të murit, 
1x
C   Shinë për rrëshqitjen e derës, ngjyrë e zezë 
     e anodizuar, 1x
D   Mbajtëse e shinës, 4x
E   Paisja rrëshqitëse për fiksimin direkt në 
     pllakë, 2x për peshë flete dere ≤ 80 kg
F4 Ele fiksuese, 4x

Profilet montuese brenda në mur
F   Profil vertikal për tu montuar brenda në     
     mur, 2x djathtas, 2x majtas
G   Profil fiksues dopio, i shkurtër, 2x

Pjesë të veçanta
H   Këmbëz për profilin brenda në mur, 

75-100 mm, 2x
L   Profil kontrolli, 2x
M  Shinë rrëshqitëse në dysheme, 1x

Veglat e punës
S   Çelës gjashtë-këndor, SW 3, 1x
T   Çelës anglez, nga të dyja anët, 1x
U   Vida të ndryshme, punto 2 mm dhe fiksues për      
     shinat në rast dere me dy kanate

► Udhëzim
■ Gjerësi flete dere ≤ 985 mm
■ Flete dere prej druri: Lartësi flete dere ≤ 2110 
mm
Për montim standart të fletës së derës (në setin e 
furnizimit)
ose ≤ 2125 mm montim i mbuluar i fletës së derës
(aksesorë shiko faqe 17) deri në lartësi flete dere ≤ 
2700 mm
■ Fletë dere xhami: Lartësi flete dere ≤ 2105 mm
(Montimi i fletës së derës prej xhami. Aksesorë 
shiko faqe 18) deri në lartësi flete dere ≤ 2700
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Pocket Kit e Veçantë
Seti furnizimit – Nr.Art. 00545313

 ► Shiko instruksionin e montimit të Sistemit të dyerve rrëshqitëse në murin me konstruksion metalik (Tro129.de)

Einseitige Dämpfung

Vlerë pa () është e vlefshme për GjFD 985 dei 1290 mm
Vlerë në  () është e vlefshme për GjFD mbi 1290 deri 1800 mm

Shinë e paramontuar
A     Stopuese  në zonën e mbyljjes së derës, 1x 
BX  Stopues në pjesën e brendshme të murit, 1x (1x)
CX  Shinë për rrëshqitjen e derës, ngjyrë e zezë e  
       eloksuar, 1x (1x)
D    Mbajtëse e shinës, 7x (7x)
EX  Paisja për rrëshqitje me pllakën fiksuese, 2x (2x)
       për peshë flete dere ≤ 120 kg
F4   Ele fiksuese, 6x (8x)

Profilet montuese brenda në mur
F     Profil vertikal për tu montuar brenda në mur 3x 
       (4x) djathtas, 3x (4x) majtas
G    Profil fiksues dopio, i shkurtër, 4x (8x)

75 mm Kit (për trashësi muri të përfunduar TMP 125 mm)
I      Udhëzues në dysheme, 75 mm, 1x (1x)
J     Kapëse për profilet brenda në mur, 75 mm, 3x (4x)
K    Ndihmëse montuese, 75 mm, 2x (2x)

Veglat e punës
S    Çelës gjashtë-këndor, SW 3, 1x (1x)
T    Çelës anglez, nga të dyja anët, 1x (1x)
U    Vida të ndryshme, punto 2 mm dhe fiksues për 
       shinat në rast dere me dy fletë

Amortizues një-anësh shiko gjithashtu faqen 20
DA   Kllapë mbledhëse, 1x (1x)
DB   Lëshues në pjesën e brendshme të murit, 1x (1x)
DC   Lëshues në pjesëne mbylljes së derës, 1x (1x)
DD   Stopues në pjesën e brendshme të murit, 1x (1x)
DE   Stopues në pjesën e mbylljes së derës, 1x (1x)
DF   Kuti me vida, 1x (1x)

N    Distancues, 75 mm, 4x (4x)

100 mm Kit (për TMP 150 mm)
O    Udhëzues në dysheme, 100 mm, 1x (1x)
P    Kapëse për profilet brenda në mur, 100 mm, 3x(4x)
Q    Ndihmëse montuese, 100 mm, 2x (2x)
R    Adaptues për bashkimin e shinave, 2x (2x)
V    Distancues, 100 mm, 2x (2x)

Pjesë të veçanta
H    Këmbëz për profilin brenda në mur, 75-100 mm, 
       3x (4x)
L    Profil kontrolli, 2x (2x)
M   Shinë e lehtë, 1x (1x)

►Udhëzim
■ Gjerësi flete dere > 985 mm ≤ 1800 mm
■ Flete dere prej druri: Lartësi flete dere ≤ 2110 mm për montim normal të fletës së derës 

(në setin e furnizimit) apo ≤ 2125 për montim të mbuluar të fletës së derës (aksesorët 
shiko faqe 17) dhe/ose gjerësi flete dere ≤ 1300 mm për mur me profile CW 75/

    Lartësi flete dere ≤ 2700 dhe/ose gjerësi flete dere ≤1800 mm për profil CW 100
■ Fletë dere xhami: Lartësi flete dere ≤ 2105 mm (aksesorët për montimin e fletës së 

derës prej xhami shiko faqe 18) dhe/ose gjerësi flete dere ≤ 18000 për mur me profile 
CW75/ Lartësi flete dere ≤2700 dhe/ose gjerësi flete dere ≤ 1800 mm për mur me profile 
CW 100
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 ► Shiko instruksionin e montimit të Sistemit të dyerve rrëshqitëse në murin me konstruksion metalik (Tro129.de)

Einseitige Dämpfung

Vlerë pa () është e vlefshme për GjFD 985 dei 1290 mm
Vlerë në  () është e vlefshme për GjFD mbi 1290 deri 1800 mm

Shinë e paramontuar
A     Stopuese  në zonën e mbyljjes së derës, 1x 
BX  Stopues në pjesën e brendshme të murit, 1x (1x)
CX  Shinë për rrëshqitjen e derës, ngjyrë e zezë e  
       eloksuar, 1x (1x)
D    Mbajtëse e shinës, 7x (7x)
EX  Paisja për rrëshqitje me pllakën fiksuese, 2x (2x)
       për peshë flete dere ≤ 120 kg
F4   Ele fiksuese, 6x (8x)

Profilet montuese brenda në mur
F     Profil vertikal për tu montuar brenda në mur 3x 
       (4x) djathtas, 3x (4x) majtas
G    Profil fiksues dopio, i shkurtër, 4x (8x)

75 mm Kit (për trashësi muri të përfunduar TMP 125 mm)
I      Udhëzues në dysheme, 75 mm, 1x (1x)
J     Kapëse për profilet brenda në mur, 75 mm, 3x (4x)
K    Ndihmëse montuese, 75 mm, 2x (2x)

Veglat e punës
S    Çelës gjashtë-këndor, SW 3, 1x (1x)
T    Çelës anglez, nga të dyja anët, 1x (1x)
U    Vida të ndryshme, punto 2 mm dhe fiksues për 
       shinat në rast dere me dy fletë

Amortizues një-anësh shiko gjithashtu faqen 20
DA   Kllapë mbledhëse, 1x (1x)
DB   Lëshues në pjesën e brendshme të murit, 1x (1x)
DC   Lëshues në pjesëne mbylljes së derës, 1x (1x)
DD   Stopues në pjesën e brendshme të murit, 1x (1x)
DE   Stopues në pjesën e mbylljes së derës, 1x (1x)
DF   Kuti me vida, 1x (1x)

N    Distancues, 75 mm, 4x (4x)

100 mm Kit (për TMP 150 mm)
O    Udhëzues në dysheme, 100 mm, 1x (1x)
P    Kapëse për profilet brenda në mur, 100 mm, 3x(4x)
Q    Ndihmëse montuese, 100 mm, 2x (2x)
R    Adaptues për bashkimin e shinave, 2x (2x)
V    Distancues, 100 mm, 2x (2x)

Pjesë të veçanta
H    Këmbëz për profilin brenda në mur, 75-100 mm, 
       3x (4x)
L    Profil kontrolli, 2x (2x)
M   Shinë e lehtë, 1x (1x)

►Udhëzim
■ Gjerësi flete dere > 985 mm ≤ 1800 mm
■ Flete dere prej druri: Lartësi flete dere ≤ 2110 mm për montim normal të fletës së derës 

(në setin e furnizimit) apo ≤ 2125 për montim të mbuluar të fletës së derës (aksesorët 
shiko faqe 17) dhe/ose gjerësi flete dere ≤ 1300 mm për mur me profile CW 75/

    Lartësi flete dere ≤ 2700 dhe/ose gjerësi flete dere ≤1800 mm për profil CW 100
■ Fletë dere xhami: Lartësi flete dere ≤ 2105 mm (aksesorët për montimin e fletës së 

derës prej xhami shiko faqe 18) dhe/ose gjerësi flete dere ≤ 18000 për mur me profile 
CW75/ Lartësi flete dere ≤2700 dhe/ose gjerësi flete dere ≤ 1800 mm për mur me profile 
CW 100
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 ► Shiko instruksionin e montimit të Sistemit të dyerve rrëshqitëse në murin me konstruksion metalik (Tro129.de)

Einseitige Dämpfung

Vlerë pa () është e vlefshme për GjFD 985 dei 1290 mm
Vlerë në  () është e vlefshme për GjFD mbi 1290 deri 1800 mm

Shinë e paramontuar
A     Stopuese  në zonën e mbyljjes së derës, 1x 
BX  Stopues në pjesën e brendshme të murit, 1x (1x)
CX  Shinë për rrëshqitjen e derës, ngjyrë e zezë e  
       eloksuar, 1x (1x)
D    Mbajtëse e shinës, 7x (7x)
EX  Paisja për rrëshqitje me pllakën fiksuese, 2x (2x)
       për peshë flete dere ≤ 120 kg
F4   Ele fiksuese, 6x (8x)

Profilet montuese brenda në mur
F     Profil vertikal për tu montuar brenda në mur 3x 
       (4x) djathtas, 3x (4x) majtas
G    Profil fiksues dopio, i shkurtër, 4x (8x)

75 mm Kit (për trashësi muri të përfunduar TMP 125 mm)
I      Udhëzues në dysheme, 75 mm, 1x (1x)
J     Kapëse për profilet brenda në mur, 75 mm, 3x (4x)
K    Ndihmëse montuese, 75 mm, 2x (2x)

Veglat e punës
S    Çelës gjashtë-këndor, SW 3, 1x (1x)
T    Çelës anglez, nga të dyja anët, 1x (1x)
U    Vida të ndryshme, punto 2 mm dhe fiksues për 
       shinat në rast dere me dy fletë

Amortizues një-anësh shiko gjithashtu faqen 20
DA   Kllapë mbledhëse, 1x (1x)
DB   Lëshues në pjesën e brendshme të murit, 1x (1x)
DC   Lëshues në pjesëne mbylljes së derës, 1x (1x)
DD   Stopues në pjesën e brendshme të murit, 1x (1x)
DE   Stopues në pjesën e mbylljes së derës, 1x (1x)
DF   Kuti me vida, 1x (1x)

N    Distancues, 75 mm, 4x (4x)

100 mm Kit (për TMP 150 mm)
O    Udhëzues në dysheme, 100 mm, 1x (1x)
P    Kapëse për profilet brenda në mur, 100 mm, 3x(4x)
Q    Ndihmëse montuese, 100 mm, 2x (2x)
R    Adaptues për bashkimin e shinave, 2x (2x)
V    Distancues, 100 mm, 2x (2x)

Pjesë të veçanta
H    Këmbëz për profilin brenda në mur, 75-100 mm, 
       3x (4x)
L    Profil kontrolli, 2x (2x)
M   Shinë e lehtë, 1x (1x)

►Udhëzim
■ Gjerësi flete dere > 985 mm ≤ 1800 mm
■ Flete dere prej druri: Lartësi flete dere ≤ 2110 mm për montim normal të fletës së derës 

(në setin e furnizimit) apo ≤ 2125 për montim të mbuluar të fletës së derës (aksesorët 
shiko faqe 17) dhe/ose gjerësi flete dere ≤ 1300 mm për mur me profile CW 75/

    Lartësi flete dere ≤ 2700 dhe/ose gjerësi flete dere ≤1800 mm për profil CW 100
■ Fletë dere xhami: Lartësi flete dere ≤ 2105 mm (aksesorët për montimin e fletës së 

derës prej xhami shiko faqe 18) dhe/ose gjerësi flete dere ≤ 18000 për mur me profile 
CW75/ Lartësi flete dere ≤2700 dhe/ose gjerësi flete dere ≤ 1800 mm për mur me profile 
CW 100
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 ► Shiko instruksionin e montimit të Sistemit të dyerve rrëshqitëse në murin me konstruksion metalik (Tro129.de)

Einseitige Dämpfung

Vlerë pa () është e vlefshme për GjFD 985 dei 1290 mm
Vlerë në  () është e vlefshme për GjFD mbi 1290 deri 1800 mm

Shinë e paramontuar
A     Stopuese  në zonën e mbyljjes së derës, 1x 
BX  Stopues në pjesën e brendshme të murit, 1x (1x)
CX  Shinë për rrëshqitjen e derës, ngjyrë e zezë e  
       eloksuar, 1x (1x)
D    Mbajtëse e shinës, 7x (7x)
EX  Paisja për rrëshqitje me pllakën fiksuese, 2x (2x)
       për peshë flete dere ≤ 120 kg
F4   Ele fiksuese, 6x (8x)

Profilet montuese brenda në mur
F     Profil vertikal për tu montuar brenda në mur 3x 
       (4x) djathtas, 3x (4x) majtas
G    Profil fiksues dopio, i shkurtër, 4x (8x)

75 mm Kit (për trashësi muri të përfunduar TMP 125 mm)
I      Udhëzues në dysheme, 75 mm, 1x (1x)
J     Kapëse për profilet brenda në mur, 75 mm, 3x (4x)
K    Ndihmëse montuese, 75 mm, 2x (2x)

Veglat e punës
S    Çelës gjashtë-këndor, SW 3, 1x (1x)
T    Çelës anglez, nga të dyja anët, 1x (1x)
U    Vida të ndryshme, punto 2 mm dhe fiksues për 
       shinat në rast dere me dy fletë

Amortizues një-anësh shiko gjithashtu faqen 20
DA   Kllapë mbledhëse, 1x (1x)
DB   Lëshues në pjesën e brendshme të murit, 1x (1x)
DC   Lëshues në pjesëne mbylljes së derës, 1x (1x)
DD   Stopues në pjesën e brendshme të murit, 1x (1x)
DE   Stopues në pjesën e mbylljes së derës, 1x (1x)
DF   Kuti me vida, 1x (1x)

N    Distancues, 75 mm, 4x (4x)

100 mm Kit (për TMP 150 mm)
O    Udhëzues në dysheme, 100 mm, 1x (1x)
P    Kapëse për profilet brenda në mur, 100 mm, 3x(4x)
Q    Ndihmëse montuese, 100 mm, 2x (2x)
R    Adaptues për bashkimin e shinave, 2x (2x)
V    Distancues, 100 mm, 2x (2x)

Pjesë të veçanta
H    Këmbëz për profilin brenda në mur, 75-100 mm, 
       3x (4x)
L    Profil kontrolli, 2x (2x)
M   Shinë e lehtë, 1x (1x)

►Udhëzim
■ Gjerësi flete dere > 985 mm ≤ 1800 mm
■ Flete dere prej druri: Lartësi flete dere ≤ 2110 mm për montim normal të fletës së derës 

(në setin e furnizimit) apo ≤ 2125 për montim të mbuluar të fletës së derës (aksesorët 
shiko faqe 17) dhe/ose gjerësi flete dere ≤ 1300 mm për mur me profile CW 75/

    Lartësi flete dere ≤ 2700 dhe/ose gjerësi flete dere ≤1800 mm për profil CW 100
■ Fletë dere xhami: Lartësi flete dere ≤ 2105 mm (aksesorët për montimin e fletës së 

derës prej xhami shiko faqe 18) dhe/ose gjerësi flete dere ≤ 18000 për mur me profile 
CW75/ Lartësi flete dere ≤2700 dhe/ose gjerësi flete dere ≤ 1800 mm për mur me profile 
CW 100
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 ► Shiko instruksionin e montimit të Sistemit të dyerve rrëshqitëse në murin me konstruksion metalik (Tro129.de)

Einseitige Dämpfung

Vlerë pa () është e vlefshme për GjFD 985 dei 1290 mm
Vlerë në  () është e vlefshme për GjFD mbi 1290 deri 1800 mm

Shinë e paramontuar
A     Stopuese  në zonën e mbyljjes së derës, 1x 
BX  Stopues në pjesën e brendshme të murit, 1x (1x)
CX  Shinë për rrëshqitjen e derës, ngjyrë e zezë e  
       eloksuar, 1x (1x)
D    Mbajtëse e shinës, 7x (7x)
EX  Paisja për rrëshqitje me pllakën fiksuese, 2x (2x)
       për peshë flete dere ≤ 120 kg
F4   Ele fiksuese, 6x (8x)

Profilet montuese brenda në mur
F     Profil vertikal për tu montuar brenda në mur 3x 
       (4x) djathtas, 3x (4x) majtas
G    Profil fiksues dopio, i shkurtër, 4x (8x)

75 mm Kit (për trashësi muri të përfunduar TMP 125 mm)
I      Udhëzues në dysheme, 75 mm, 1x (1x)
J     Kapëse për profilet brenda në mur, 75 mm, 3x (4x)
K    Ndihmëse montuese, 75 mm, 2x (2x)

Veglat e punës
S    Çelës gjashtë-këndor, SW 3, 1x (1x)
T    Çelës anglez, nga të dyja anët, 1x (1x)
U    Vida të ndryshme, punto 2 mm dhe fiksues për 
       shinat në rast dere me dy fletë

Amortizues një-anësh shiko gjithashtu faqen 20
DA   Kllapë mbledhëse, 1x (1x)
DB   Lëshues në pjesën e brendshme të murit, 1x (1x)
DC   Lëshues në pjesëne mbylljes së derës, 1x (1x)
DD   Stopues në pjesën e brendshme të murit, 1x (1x)
DE   Stopues në pjesën e mbylljes së derës, 1x (1x)
DF   Kuti me vida, 1x (1x)

N    Distancues, 75 mm, 4x (4x)

100 mm Kit (për TMP 150 mm)
O    Udhëzues në dysheme, 100 mm, 1x (1x)
P    Kapëse për profilet brenda në mur, 100 mm, 3x(4x)
Q    Ndihmëse montuese, 100 mm, 2x (2x)
R    Adaptues për bashkimin e shinave, 2x (2x)
V    Distancues, 100 mm, 2x (2x)

Pjesë të veçanta
H    Këmbëz për profilin brenda në mur, 75-100 mm, 
       3x (4x)
L    Profil kontrolli, 2x (2x)
M   Shinë e lehtë, 1x (1x)

►Udhëzim
■ Gjerësi flete dere > 985 mm ≤ 1800 mm
■ Flete dere prej druri: Lartësi flete dere ≤ 2110 mm për montim normal të fletës së derës 

(në setin e furnizimit) apo ≤ 2125 për montim të mbuluar të fletës së derës (aksesorët 
shiko faqe 17) dhe/ose gjerësi flete dere ≤ 1300 mm për mur me profile CW 75/

    Lartësi flete dere ≤ 2700 dhe/ose gjerësi flete dere ≤1800 mm për profil CW 100
■ Fletë dere xhami: Lartësi flete dere ≤ 2105 mm (aksesorët për montimin e fletës së 

derës prej xhami shiko faqe 18) dhe/ose gjerësi flete dere ≤ 18000 për mur me profile 
CW75/ Lartësi flete dere ≤2700 dhe/ose gjerësi flete dere ≤ 1800 mm për mur me profile 
CW 100
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Fiksimi i fletës së derës prej druri direkt në pllakë
Në setin e furnizimit Pocket Kit Standart/mbi lartësinë standartë përfshihen

Set furnizimi i Knauf Pocket Kit

E 2x paisje rrëshqitëse për peshë flete dere 
≤ 80 kg në setin për Pocket standart/mbi 
lartësi standarte (për peshë flete dere  
≤ 120 kg, aksesorët e paisjes rrëshqitëse 
metalike porositen me nr. artikulli 00464761)

Shembuj skicash të montimit të fletës së derës prej druri direkt në pllakë Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-V1 Fiksimi i fletës së derës prej druri direkt në pllakë
 ■ Prerje vertikale

Shinë për rrëshqitje 
në dysheme

 
■ Lartësia e rregullueshme (+3 / -3)

W496.de-A1 Fiksimi i fletës së derës prej druri direkt në pllakë

 ■ Pamje – Pozicionimi i pllakës fiksuese

 50 

Pllakë fiksueseFletë dere prej druri

 50 

Paisja rrëshqitëse

Shinë për rrëshqitje në dysheme  

 ► Shiko gjithashtu faqe 12-14

Kushtet kryesore
Paisja rrëshqitëse plastike

Përshkrimi Vlera

2700 mm

Gjerësia maks. fletë dere.
derë me një kanat GjFD 1800 mm

Pesha maks. mbajtëse 80 kg

Trashësia maks. e fletës 
së derës përfshirë psh. 
korrnizat dekorative
doreza (klasa e tolerancës 
3 sipas DIN EN 1530)

40 mm
(për CW 75)
apo
65 mm
(për CW 100
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     përfunduar

► Udhëzim
■ Zgjedhja e cilësisë së fletës së derës duhet 

të bëhet duke marrë parasysh kushtet e 
ambjentit psh. ambjente me lagështi

■ Këshillë: të kontrollohet gjerësia dhe thellësia 
e prerjes së fletës së derës nëse është e 
njëjtë me me atë të shinës rrëshqitëse në 
dysheme

Lartësia maks. fletë dere LFD 

TD

EXD
A

EX

BX CX
F4

M

L

F
F

G

H

I
J

K
N

V

O
P

Q
R

T

D

S

U
DA

DE

DF

DC
DB

Pocket Kit e Veçantë
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 ► Shiko instruksionin e montimit të Sistemit të dyerve rrëshqitëse në murin me konstruksion metalik (Tro129.de)

Einseitige Dämpfung

Vlerë pa () është e vlefshme për GjFD 985 dei 1290 mm
Vlerë në  () është e vlefshme për GjFD mbi 1290 deri 1800 mm

Shinë e paramontuar
A     Stopuese  në zonën e mbyljjes së derës, 1x 
BX  Stopues në pjesën e brendshme të murit, 1x (1x)
CX  Shinë për rrëshqitjen e derës, ngjyrë e zezë e  
       eloksuar, 1x (1x)
D    Mbajtëse e shinës, 7x (7x)
EX  Paisja për rrëshqitje me pllakën fiksuese, 2x (2x)
       për peshë flete dere ≤ 120 kg
F4   Ele fiksuese, 6x (8x)

Profilet montuese brenda në mur
F     Profil vertikal për tu montuar brenda në mur 3x 
       (4x) djathtas, 3x (4x) majtas
G    Profil fiksues dopio, i shkurtër, 4x (8x)

75 mm Kit (për trashësi muri të përfunduar TMP 125 mm)
I      Udhëzues në dysheme, 75 mm, 1x (1x)
J     Kapëse për profilet brenda në mur, 75 mm, 3x (4x)
K    Ndihmëse montuese, 75 mm, 2x (2x)

Veglat e punës
S    Çelës gjashtë-këndor, SW 3, 1x (1x)
T    Çelës anglez, nga të dyja anët, 1x (1x)
U    Vida të ndryshme, punto 2 mm dhe fiksues për 
       shinat në rast dere me dy fletë

Amortizues një-anësh shiko gjithashtu faqen 20
DA   Kllapë mbledhëse, 1x (1x)
DB   Lëshues në pjesën e brendshme të murit, 1x (1x)
DC   Lëshues në pjesëne mbylljes së derës, 1x (1x)
DD   Stopues në pjesën e brendshme të murit, 1x (1x)
DE   Stopues në pjesën e mbylljes së derës, 1x (1x)
DF   Kuti me vida, 1x (1x)

N    Distancues, 75 mm, 4x (4x)

100 mm Kit (për TMP 150 mm)
O    Udhëzues në dysheme, 100 mm, 1x (1x)
P    Kapëse për profilet brenda në mur, 100 mm, 3x(4x)
Q    Ndihmëse montuese, 100 mm, 2x (2x)
R    Adaptues për bashkimin e shinave, 2x (2x)
V    Distancues, 100 mm, 2x (2x)

Pjesë të veçanta
H    Këmbëz për profilin brenda në mur, 75-100 mm, 
       3x (4x)
L    Profil kontrolli, 2x (2x)
M   Shinë e lehtë, 1x (1x)

►Udhëzim
■ Gjerësi flete dere > 985 mm ≤ 1800 mm
■ Flete dere prej druri: Lartësi flete dere ≤ 2110 mm për montim normal të fletës së derës 

(në setin e furnizimit) apo ≤ 2125 për montim të mbuluar të fletës së derës (aksesorët 
shiko faqe 17) dhe/ose gjerësi flete dere ≤ 1300 mm për mur me profile CW 75/

    Lartësi flete dere ≤ 2700 dhe/ose gjerësi flete dere ≤1800 mm për profil CW 100
■ Fletë dere xhami: Lartësi flete dere ≤ 2105 mm (aksesorët për montimin e fletës së 

derës prej xhami shiko faqe 18) dhe/ose gjerësi flete dere ≤ 18000 për mur me profile 
CW75/ Lartësi flete dere ≤2700 dhe/ose gjerësi flete dere ≤ 1800 mm për mur me profile 
CW 100
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Fiksimi i fletës së derës prej druri direkt në pllakë
Në setin e furnizimit Pocket Kit Standart/mbi lartësinë standartë përfshihen

Set furnizimi i Knauf Pocket Kit

E 2x paisje rrëshqitëse për peshë flete dere 
≤ 80 kg në setin për Pocket standart/mbi 
lartësi standarte (për peshë flete dere  
≤ 120 kg, aksesorët e paisjes rrëshqitëse 
metalike porositen me nr. artikulli 00464761)

Shembuj skicash të montimit të fletës së derës prej druri direkt në pllakë Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-V1 Fiksimi i fletës së derës prej druri direkt në pllakë
 ■ Prerje vertikale

Shinë për rrëshqitje 
në dysheme

 
■ Lartësia e rregullueshme (+3 / -3)

W496.de-A1 Fiksimi i fletës së derës prej druri direkt në pllakë

 ■ Pamje – Pozicionimi i pllakës fiksuese

 50 

Pllakë fiksueseFletë dere prej druri

 50 

Paisja rrëshqitëse

Shinë për rrëshqitje në dysheme  

 ► Shiko gjithashtu faqe 12-14

Kushtet kryesore
Paisja rrëshqitëse plastike

Përshkrimi Vlera

2700 mm

Gjerësia maks. fletë dere.
derë me një kanat GjFD 1800 mm

Pesha maks. mbajtëse 80 kg

Trashësia maks. e fletës 
së derës përfshirë psh. 
korrnizat dekorative
doreza (klasa e tolerancës 
3 sipas DIN EN 1530)

40 mm
(për CW 75)
apo
65 mm
(për CW 100
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► Udhëzim
■ Zgjedhja e cilësisë së fletës së derës duhet 

të bëhet duke marrë parasysh kushtet e 
ambjentit psh. ambjente me lagështi

■ Këshillë: të kontrollohet gjerësia dhe thellësia 
e prerjes së fletës së derës nëse është e 
njëjtë me me atë të shinës rrëshqitëse në 
dysheme

Lartësia maks. fletë dere LFD 
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Pocket Kit e Veçantë
Seti furnizimit – Nr.Art. 00545313

 ► Shiko instruksionin e montimit të Sistemit të dyerve rrëshqitëse në murin me konstruksion metalik (Tro129.de)

Einseitige Dämpfung

Vlerë pa () është e vlefshme për GjFD 985 dei 1290 mm
Vlerë në  () është e vlefshme për GjFD mbi 1290 deri 1800 mm

Shinë e paramontuar
A     Stopuese  në zonën e mbyljjes së derës, 1x 
BX  Stopues në pjesën e brendshme të murit, 1x (1x)
CX  Shinë për rrëshqitjen e derës, ngjyrë e zezë e  
       eloksuar, 1x (1x)
D    Mbajtëse e shinës, 7x (7x)
EX  Paisja për rrëshqitje me pllakën fiksuese, 2x (2x)
       për peshë flete dere ≤ 120 kg
F4   Ele fiksuese, 6x (8x)

Profilet montuese brenda në mur
F     Profil vertikal për tu montuar brenda në mur 3x 
       (4x) djathtas, 3x (4x) majtas
G    Profil fiksues dopio, i shkurtër, 4x (8x)

75 mm Kit (për trashësi muri të përfunduar TMP 125 mm)
I      Udhëzues në dysheme, 75 mm, 1x (1x)
J     Kapëse për profilet brenda në mur, 75 mm, 3x (4x)
K    Ndihmëse montuese, 75 mm, 2x (2x)

Veglat e punës
S    Çelës gjashtë-këndor, SW 3, 1x (1x)
T    Çelës anglez, nga të dyja anët, 1x (1x)
U    Vida të ndryshme, punto 2 mm dhe fiksues për 
       shinat në rast dere me dy fletë

Amortizues një-anësh shiko gjithashtu faqen 20
DA   Kllapë mbledhëse, 1x (1x)
DB   Lëshues në pjesën e brendshme të murit, 1x (1x)
DC   Lëshues në pjesëne mbylljes së derës, 1x (1x)
DD   Stopues në pjesën e brendshme të murit, 1x (1x)
DE   Stopues në pjesën e mbylljes së derës, 1x (1x)
DF   Kuti me vida, 1x (1x)

N    Distancues, 75 mm, 4x (4x)

100 mm Kit (për TMP 150 mm)
O    Udhëzues në dysheme, 100 mm, 1x (1x)
P    Kapëse për profilet brenda në mur, 100 mm, 3x(4x)
Q    Ndihmëse montuese, 100 mm, 2x (2x)
R    Adaptues për bashkimin e shinave, 2x (2x)
V    Distancues, 100 mm, 2x (2x)

Pjesë të veçanta
H    Këmbëz për profilin brenda në mur, 75-100 mm, 
       3x (4x)
L    Profil kontrolli, 2x (2x)
M   Shinë e lehtë, 1x (1x)

►Udhëzim
■ Gjerësi flete dere > 985 mm ≤ 1800 mm
■ Flete dere prej druri: Lartësi flete dere ≤ 2110 mm për montim normal të fletës së derës 

(në setin e furnizimit) apo ≤ 2125 për montim të mbuluar të fletës së derës (aksesorët 
shiko faqe 17) dhe/ose gjerësi flete dere ≤ 1300 mm për mur me profile CW 75/

    Lartësi flete dere ≤ 2700 dhe/ose gjerësi flete dere ≤1800 mm për profil CW 100
■ Fletë dere xhami: Lartësi flete dere ≤ 2105 mm (aksesorët për montimin e fletës së 

derës prej xhami shiko faqe 18) dhe/ose gjerësi flete dere ≤ 18000 për mur me profile 
CW75/ Lartësi flete dere ≤2700 dhe/ose gjerësi flete dere ≤ 1800 mm për mur me profile 
CW 100
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Fiksimi i fletës së derës prej druri direkt në pllakë
Në setin e furnizimit Pocket Kit Standart/mbi lartësinë standartë përfshihen

Set furnizimi i Knauf Pocket Kit

E 2x paisje rrëshqitëse për peshë flete dere 
≤ 80 kg në setin për Pocket standart/mbi 
lartësi standarte (për peshë flete dere  
≤ 120 kg, aksesorët e paisjes rrëshqitëse 
metalike porositen me nr. artikulli 00464761)

Shembuj skicash të montimit të fletës së derës prej druri direkt në pllakë Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-V1 Fiksimi i fletës së derës prej druri direkt në pllakë
 ■ Prerje vertikale

Shinë për rrëshqitje 
në dysheme

 
■ Lartësia e rregullueshme (+3 / -3)

W496.de-A1 Fiksimi i fletës së derës prej druri direkt në pllakë

 ■ Pamje – Pozicionimi i pllakës fiksuese

 50 

Pllakë fiksueseFletë dere prej druri

 50 

Paisja rrëshqitëse

Shinë për rrëshqitje në dysheme  

 ► Shiko gjithashtu faqe 12-14

Kushtet kryesore
Paisja rrëshqitëse plastike

Përshkrimi Vlera

2700 mm

Gjerësia maks. fletë dere.
derë me një kanat GjFD 1800 mm

Pesha maks. mbajtëse 80 kg

Trashësia maks. e fletës 
së derës përfshirë psh. 
korrnizat dekorative
doreza (klasa e tolerancës 
3 sipas DIN EN 1530)

40 mm
(për CW 75)
apo
65 mm
(për CW 100
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► Udhëzim
■ Zgjedhja e cilësisë së fletës së derës duhet 

të bëhet duke marrë parasysh kushtet e 
ambjentit psh. ambjente me lagështi

■ Këshillë: të kontrollohet gjerësia dhe thellësia 
e prerjes së fletës së derës nëse është e 
njëjtë me me atë të shinës rrëshqitëse në 
dysheme
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Pocket Kit e Veçantë
Seti furnizimit – Nr.Art. 00545313

 ► Shiko instruksionin e montimit të Sistemit të dyerve rrëshqitëse në murin me konstruksion metalik (Tro129.de)

Einseitige Dämpfung

Vlerë pa () është e vlefshme për GjFD 985 dei 1290 mm
Vlerë në  () është e vlefshme për GjFD mbi 1290 deri 1800 mm
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D    Mbajtëse e shinës, 7x (7x)
EX  Paisja për rrëshqitje me pllakën fiksuese, 2x (2x)
       për peshë flete dere ≤ 120 kg
F4   Ele fiksuese, 6x (8x)

Profilet montuese brenda në mur
F     Profil vertikal për tu montuar brenda në mur 3x 
       (4x) djathtas, 3x (4x) majtas
G    Profil fiksues dopio, i shkurtër, 4x (8x)
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I      Udhëzues në dysheme, 75 mm, 1x (1x)
J     Kapëse për profilet brenda në mur, 75 mm, 3x (4x)
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T    Çelës anglez, nga të dyja anët, 1x (1x)
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       shinat në rast dere me dy fletë
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■ Gjerësi flete dere > 985 mm ≤ 1800 mm
■ Flete dere prej druri: Lartësi flete dere ≤ 2110 mm për montim normal të fletës së derës 

(në setin e furnizimit) apo ≤ 2125 për montim të mbuluar të fletës së derës (aksesorët 
shiko faqe 17) dhe/ose gjerësi flete dere ≤ 1300 mm për mur me profile CW 75/

    Lartësi flete dere ≤ 2700 dhe/ose gjerësi flete dere ≤1800 mm për profil CW 100
■ Fletë dere xhami: Lartësi flete dere ≤ 2105 mm (aksesorët për montimin e fletës së 

derës prej xhami shiko faqe 18) dhe/ose gjerësi flete dere ≤ 18000 për mur me profile 
CW75/ Lartësi flete dere ≤2700 dhe/ose gjerësi flete dere ≤ 1800 mm për mur me profile 
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Fiksimi i fletës së derës prej druri direkt në pllakë
Në setin e furnizimit Pocket Kit Standart/mbi lartësinë standartë përfshihen

Set furnizimi i Knauf Pocket Kit

E 2x paisje rrëshqitëse për peshë flete dere 
≤ 80 kg në setin për Pocket standart/mbi 
lartësi standarte (për peshë flete dere  
≤ 120 kg, aksesorët e paisjes rrëshqitëse 
metalike porositen me nr. artikulli 00464761)

Shembuj skicash të montimit të fletës së derës prej druri direkt në pllakë Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-V1 Fiksimi i fletës së derës prej druri direkt në pllakë
 ■ Prerje vertikale

Shinë për rrëshqitje 
në dysheme

 
■ Lartësia e rregullueshme (+3 / -3)

W496.de-A1 Fiksimi i fletës së derës prej druri direkt në pllakë

 ■ Pamje – Pozicionimi i pllakës fiksuese

 50 

Pllakë fiksueseFletë dere prej druri

 50 

Paisja rrëshqitëse

Shinë për rrëshqitje në dysheme  

 ► Shiko gjithashtu faqe 12-14

Kushtet kryesore
Paisja rrëshqitëse plastike

Përshkrimi Vlera

2700 mm

Gjerësia maks. fletë dere.
derë me një kanat GjFD 1800 mm

Pesha maks. mbajtëse 80 kg

Trashësia maks. e fletës 
së derës përfshirë psh. 
korrnizat dekorative
doreza (klasa e tolerancës 
3 sipas DIN EN 1530)

40 mm
(për CW 75)
apo
65 mm
(për CW 100

Di
sta

nc
a n

dë
rm

jet
 dy

 sh
ina

ve

La
rtë

si 
fle

te 
de

re
 -L

FD
-

OK Dysheme 
     përfunduar

► Udhëzim
■ Zgjedhja e cilësisë së fletës së derës duhet 

të bëhet duke marrë parasysh kushtet e 
ambjentit psh. ambjente me lagështi

■ Këshillë: të kontrollohet gjerësia dhe thellësia 
e prerjes së fletës së derës nëse është e 
njëjtë me me atë të shinës rrëshqitëse në 
dysheme

Lartësia maks. fletë dere LFD 

TD



 ► Shiko gjithashtu faqen 15   

Seti përbëhet nga 2 pajisje rrëshqitëse 
përfshirë aksesorët

Fusha e përdorimit të pajisjes rrëshqitëse
Në rast se paisja rrëshqitëse me fuqinë e saj 
mbajtëse ≤ 80 kg  nuk është e mjaftueshme, 
duhet që seti i aksesorëve për paisjen metalike 
të montohet me një fuqi mbajtëse ≤ 120 kg

Paisja rrëshqitëse – seti aksesorëve
Aksesor – Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg Nr.Art. 00464761
Përmbajtja e setit të furnizimit Pocket Kit e Veçantë 

 

Kushtet kryesore
Paisja rrëshqitëse metalike

 

Përshkrimi Vlera

Lartësia maks. e fletës së derës LFD 2700 mm

Gjerësia maks. e fletës 
së derës me një kanat GjFD 1800 mm

Pesha maks. mbajtëse 120 kg

Trashësia maks. e fletës 
së derës përfshirë psh. 
kornizat dekorative
doreza (klasa e tolerancës 
3 sipas DIN EN 1530)

  
40 mm  
(për CW 75)
apo
65 mm  
(për CW 100)
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Aksesorë pë Knauf Pocket Kit

Montim i mbuluar i fletës së derës prej druri
Aksesorë – për montimin e mbuluar të fletës së derës Nr.Art. 00545424

Shembuj skicash të montimit të mbuluar të fletës së derës prej druri Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496-V21 Fletë dere druri me motim të mbuluar 

 ■ Prerje vertikale

23
20

 
■ Lartësia e rregullueshme (+3 / -3)

W496 -A21 Montim i mbuluar i fletës së derës prej druri

 ■ Pamje - Pozicionimi i elementeve fiksues në fletën e derës të zmusuar

180
Zona e mbylljes së derës

       Paisje rrëshqitëse 
për dere me fletë druri

Derë druri

Lidhja e derës me fletë druri me vidhosje
Fiksim i gjatë i fletës së derës prej druri (zona e mbylljes së deres)

23

220
Zona brenda në mur

Paisja rrëshqitëse

Fiksimi i shkurtër i derës prej druri
(zona e brendshme në mur)

Shinë për rrëshqitje 
në dysheme

Shinë për rrëshqitje 
në dysheme  

 ► Shiko gjithashtu faqen nga 4 deri 7

Pjëse të veçanta
HA  Fiksues i gjatë për dere druri me rregullim
        lartësie të derës (pjesa e mbylljes së derës), 1x
HB  Bashkimi derës, 2x
HC  Fiksues i shkurtër dere druri (zona brenda në mur), 1x
HD  Çelës 6-këndor, SW2,5 , 1x
HE  Çelës 6-këndor, SW4, 1x

 
 

 

Rregullat kryesore
Pajisje rrëshqitëse plastike

Përshkrimi Vlera

Lartësi maks. e fletës së derës LFD 2700 mm

Gjerësi maks. e fletës 
së derës me një kanat GjFD    1800 mm

Pesha maks. mbajtëse – 80 kg

Trashësia maks. e fletës 
së derës përfshirë psh. 
kornizat dekorative
doreza (klasa e toler-
ancës 3 sipas DIN EN 1530)

TD
40 mm 
(për CW 75 /  
CW 100)

► Është mirë të dihet
■ Montimi i fletës së derës mund të kryhet 

pasi të ketë mbaruar hapja e derës në mur
■ Këshillë: të kontrollohet gjerësia dhe thellësia 

e prerjes së fletës së derës nëse është e 
njëjtë me me atë të shinës rrëshqitëse në 
dysheme

► Udhëzim
■ Zgjedhja e cilësisë së fletës së derës duhet 

të bëhet duke marrë parasysh kushtet e 
ambjentit psh. ambjente me lagështi

■ Për peshë flete dere > 80 kg , të përdoret 
fletë dere me korrnizë të plotë druri me 
gjerësi ≥ 70 mm 

■ Këshillë: të kontrollohet gjerësia dhe 
thellësia e prerjes së fletës së derës nëse 
është e njëjtë me atë të shinës rrëshqitëse 
në dysheme

■ E nevojshme gjatë aplikimit të kornizave 
të stukuara
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 ► Shiko gjithashtu faqen 15   

Seti përbëhet nga 2 pajisje rrëshqitëse 
përfshirë aksesorët

Fusha e përdorimit të pajisjes rrëshqitëse
Në rast se paisja rrëshqitëse me fuqinë e saj 
mbajtëse ≤ 80 kg  nuk është e mjaftueshme, 
duhet që seti i aksesorëve për paisjen metalike 
të montohet me një fuqi mbajtëse ≤ 120 kg

Paisja rrëshqitëse – seti aksesorëve
Aksesor – Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg Nr.Art. 00464761
Përmbajtja e setit të furnizimit Pocket Kit e Veçantë 

 

Kushtet kryesore
Paisja rrëshqitëse metalike

 

Përshkrimi Vlera

Lartësia maks. e fletës së derës LFD 2700 mm

Gjerësia maks. e fletës 
së derës me një kanat GjFD 1800 mm

Pesha maks. mbajtëse 120 kg

Trashësia maks. e fletës 
së derës përfshirë psh. 
kornizat dekorative
doreza (klasa e tolerancës 
3 sipas DIN EN 1530)

  
40 mm  
(për CW 75)
apo
65 mm  
(për CW 100)

HB

HA

HD
HE

HB

HC
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Aksesorë pë Knauf Pocket Kit

Montim i mbuluar i fletës së derës prej druri
Aksesorë – për montimin e mbuluar të fletës së derës Nr.Art. 00545424

Shembuj skicash të montimit të mbuluar të fletës së derës prej druri Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496-V21 Fletë dere druri me motim të mbuluar 

 ■ Prerje vertikale

23
20

 
■ Lartësia e rregullueshme (+3 / -3)

W496 -A21 Montim i mbuluar i fletës së derës prej druri

 ■ Pamje - Pozicionimi i elementeve fiksues në fletën e derës të zmusuar

180
Zona e mbylljes së derës

       Paisje rrëshqitëse 
për dere me fletë druri

Derë druri

Lidhja e derës me fletë druri me vidhosje
Fiksim i gjatë i fletës së derës prej druri (zona e mbylljes së deres)

23

220
Zona brenda në mur

Paisja rrëshqitëse

Fiksimi i shkurtër i derës prej druri
(zona e brendshme në mur)

Shinë për rrëshqitje 
në dysheme

Shinë për rrëshqitje 
në dysheme  

 ► Shiko gjithashtu faqen nga 4 deri 7

Pjëse të veçanta
HA  Fiksues i gjatë për dere druri me rregullim
        lartësie të derës (pjesa e mbylljes së derës), 1x
HB  Bashkimi derës, 2x
HC  Fiksues i shkurtër dere druri (zona brenda në mur), 1x
HD  Çelës 6-këndor, SW2,5 , 1x
HE  Çelës 6-këndor, SW4, 1x

 
 

 

Rregullat kryesore
Pajisje rrëshqitëse plastike

Përshkrimi Vlera

Lartësi maks. e fletës së derës LFD 2700 mm

Gjerësi maks. e fletës 
së derës me një kanat GjFD    1800 mm

Pesha maks. mbajtëse – 80 kg

Trashësia maks. e fletës 
së derës përfshirë psh. 
kornizat dekorative
doreza (klasa e toler-
ancës 3 sipas DIN EN 1530)

TD
40 mm 
(për CW 75 /  
CW 100)

► Është mirë të dihet
■ Montimi i fletës së derës mund të kryhet 

pasi të ketë mbaruar hapja e derës në mur
■ Këshillë: të kontrollohet gjerësia dhe thellësia 

e prerjes së fletës së derës nëse është e 
njëjtë me me atë të shinës rrëshqitëse në 
dysheme

► Udhëzim
■ Zgjedhja e cilësisë së fletës së derës duhet 

të bëhet duke marrë parasysh kushtet e 
ambjentit psh. ambjente me lagështi

■ Për peshë flete dere > 80 kg , të përdoret 
fletë dere me korrnizë të plotë druri me 
gjerësi ≥ 70 mm 

■ Këshillë: të kontrollohet gjerësia dhe 
thellësia e prerjes së fletës së derës nëse 
është e njëjtë me atë të shinës rrëshqitëse 
në dysheme

■ E nevojshme gjatë aplikimit të kornizave 
të stukuara
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 ► Shiko gjithashtu faqen 15   

Seti përbëhet nga 2 pajisje rrëshqitëse 
përfshirë aksesorët

Fusha e përdorimit të pajisjes rrëshqitëse
Në rast se paisja rrëshqitëse me fuqinë e saj 
mbajtëse ≤ 80 kg  nuk është e mjaftueshme, 
duhet që seti i aksesorëve për paisjen metalike 
të montohet me një fuqi mbajtëse ≤ 120 kg

Paisja rrëshqitëse – seti aksesorëve
Aksesor – Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg Nr.Art. 00464761
Përmbajtja e setit të furnizimit Pocket Kit e Veçantë 

 

Kushtet kryesore
Paisja rrëshqitëse metalike

 

Përshkrimi Vlera

Lartësia maks. e fletës së derës LFD 2700 mm

Gjerësia maks. e fletës 
së derës me një kanat GjFD 1800 mm

Pesha maks. mbajtëse 120 kg

Trashësia maks. e fletës 
së derës përfshirë psh. 
kornizat dekorative
doreza (klasa e tolerancës 
3 sipas DIN EN 1530)

  
40 mm  
(për CW 75)
apo
65 mm  
(për CW 100)
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Aksesorë pë Knauf Pocket Kit

Montim i mbuluar i fletës së derës prej druri
Aksesorë – për montimin e mbuluar të fletës së derës Nr.Art. 00545424

Shembuj skicash të montimit të mbuluar të fletës së derës prej druri Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496-V21 Fletë dere druri me motim të mbuluar 

 ■ Prerje vertikale

23
20

 
■ Lartësia e rregullueshme (+3 / -3)

W496 -A21 Montim i mbuluar i fletës së derës prej druri

 ■ Pamje - Pozicionimi i elementeve fiksues në fletën e derës të zmusuar

180
Zona e mbylljes së derës

       Paisje rrëshqitëse 
për dere me fletë druri

Derë druri

Lidhja e derës me fletë druri me vidhosje
Fiksim i gjatë i fletës së derës prej druri (zona e mbylljes së deres)

23

220
Zona brenda në mur

Paisja rrëshqitëse

Fiksimi i shkurtër i derës prej druri
(zona e brendshme në mur)

Shinë për rrëshqitje 
në dysheme

Shinë për rrëshqitje 
në dysheme  

 ► Shiko gjithashtu faqen nga 4 deri 7

Pjëse të veçanta
HA  Fiksues i gjatë për dere druri me rregullim
        lartësie të derës (pjesa e mbylljes së derës), 1x
HB  Bashkimi derës, 2x
HC  Fiksues i shkurtër dere druri (zona brenda në mur), 1x
HD  Çelës 6-këndor, SW2,5 , 1x
HE  Çelës 6-këndor, SW4, 1x

 
 

 

Rregullat kryesore
Pajisje rrëshqitëse plastike

Përshkrimi Vlera

Lartësi maks. e fletës së derës LFD 2700 mm

Gjerësi maks. e fletës 
së derës me një kanat GjFD    1800 mm

Pesha maks. mbajtëse – 80 kg

Trashësia maks. e fletës 
së derës përfshirë psh. 
kornizat dekorative
doreza (klasa e toler-
ancës 3 sipas DIN EN 1530)

TD
40 mm 
(për CW 75 /  
CW 100)

► Është mirë të dihet
■ Montimi i fletës së derës mund të kryhet 

pasi të ketë mbaruar hapja e derës në mur
■ Këshillë: të kontrollohet gjerësia dhe thellësia 

e prerjes së fletës së derës nëse është e 
njëjtë me me atë të shinës rrëshqitëse në 
dysheme

► Udhëzim
■ Zgjedhja e cilësisë së fletës së derës duhet 

të bëhet duke marrë parasysh kushtet e 
ambjentit psh. ambjente me lagështi

■ Për peshë flete dere > 80 kg , të përdoret 
fletë dere me korrnizë të plotë druri me 
gjerësi ≥ 70 mm 

■ Këshillë: të kontrollohet gjerësia dhe 
thellësia e prerjes së fletës së derës nëse 
është e njëjtë me atë të shinës rrëshqitëse 
në dysheme

■ E nevojshme gjatë aplikimit të kornizave 
të stukuara
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 ► Shiko gjithashtu faqen 15   

Seti përbëhet nga 2 pajisje rrëshqitëse 
përfshirë aksesorët

Fusha e përdorimit të pajisjes rrëshqitëse
Në rast se paisja rrëshqitëse me fuqinë e saj 
mbajtëse ≤ 80 kg  nuk është e mjaftueshme, 
duhet që seti i aksesorëve për paisjen metalike 
të montohet me një fuqi mbajtëse ≤ 120 kg

Paisja rrëshqitëse – seti aksesorëve
Aksesor – Pesha e fletës së derës ≤ 120 kg Nr.Art. 00464761
Përmbajtja e setit të furnizimit Pocket Kit e Veçantë 

 

Kushtet kryesore
Paisja rrëshqitëse metalike

 

Përshkrimi Vlera

Lartësia maks. e fletës së derës LFD 2700 mm

Gjerësia maks. e fletës 
së derës me një kanat GjFD 1800 mm

Pesha maks. mbajtëse 120 kg

Trashësia maks. e fletës 
së derës përfshirë psh. 
kornizat dekorative
doreza (klasa e tolerancës 
3 sipas DIN EN 1530)

  
40 mm  
(për CW 75)
apo
65 mm  
(për CW 100)
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Aksesorë pë Knauf Pocket Kit

Montim i mbuluar i fletës së derës prej druri
Aksesorë – për montimin e mbuluar të fletës së derës Nr.Art. 00545424

Shembuj skicash të montimit të mbuluar të fletës së derës prej druri Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496-V21 Fletë dere druri me motim të mbuluar 

 ■ Prerje vertikale
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■ Lartësia e rregullueshme (+3 / -3)

W496 -A21 Montim i mbuluar i fletës së derës prej druri

 ■ Pamje - Pozicionimi i elementeve fiksues në fletën e derës të zmusuar
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Lidhja e derës me fletë druri me vidhosje
Fiksim i gjatë i fletës së derës prej druri (zona e mbylljes së deres)

23

220
Zona brenda në mur

Paisja rrëshqitëse

Fiksimi i shkurtër i derës prej druri
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Shinë për rrëshqitje 
në dysheme

Shinë për rrëshqitje 
në dysheme  

 ► Shiko gjithashtu faqen nga 4 deri 7

Pjëse të veçanta
HA  Fiksues i gjatë për dere druri me rregullim
        lartësie të derës (pjesa e mbylljes së derës), 1x
HB  Bashkimi derës, 2x
HC  Fiksues i shkurtër dere druri (zona brenda në mur), 1x
HD  Çelës 6-këndor, SW2,5 , 1x
HE  Çelës 6-këndor, SW4, 1x

 
 

 

Rregullat kryesore
Pajisje rrëshqitëse plastike

Përshkrimi Vlera

Lartësi maks. e fletës së derës LFD 2700 mm

Gjerësi maks. e fletës 
së derës me një kanat GjFD    1800 mm

Pesha maks. mbajtëse – 80 kg

Trashësia maks. e fletës 
së derës përfshirë psh. 
kornizat dekorative
doreza (klasa e toler-
ancës 3 sipas DIN EN 1530)

TD
40 mm 
(për CW 75 /  
CW 100)

► Është mirë të dihet
■ Montimi i fletës së derës mund të kryhet 

pasi të ketë mbaruar hapja e derës në mur
■ Këshillë: të kontrollohet gjerësia dhe thellësia 

e prerjes së fletës së derës nëse është e 
njëjtë me me atë të shinës rrëshqitëse në 
dysheme

► Udhëzim
■ Zgjedhja e cilësisë së fletës së derës duhet 

të bëhet duke marrë parasysh kushtet e 
ambjentit psh. ambjente me lagështi

■ Për peshë flete dere > 80 kg , të përdoret 
fletë dere me korrnizë të plotë druri me 
gjerësi ≥ 70 mm 

■ Këshillë: të kontrollohet gjerësia dhe 
thellësia e prerjes së fletës së derës nëse 
është e njëjtë me atë të shinës rrëshqitëse 
në dysheme

■ E nevojshme gjatë aplikimit të kornizave 
të stukuara

Di
sta

nc
a n

dë
rm

jet
 dy

 sh
ina

ve

La
rtë

si 
fle

te 
de

re
 -L

FD
-

OK Dysheme 
   e përfunduar



GK
GL

GM

GA
GB

GC
GD

GF
GE

GG
GH

GI GJ

GO

GA
GB
GC
GD
GE
GF
GG
GH
GI
GJ
GK
GL
GM
GO

Fiksimi për fletë dere prej xhami
Aksesorë – Element fiksues për fletën e derës prej xhami 
për peshë fletë dere ≤ 80 kg Nr.Art. 00545318 / ≤ 120 kg Nr. Art. 00545319

Kushtet kryesore
Përshkrimi Vlera

Lartësia maks. e fletës së derës LFD 2700 mm

Gjerësia mak. e fletës 
së derës me një kanat 1800 mm

Pesha maks. mbajtëse – 80 kg /
120 kg

Element fiksues për trashësi 
flete dere TD 8/10/12 mm TD 8/10/12 mm

Pjesë të veçanta për ≤ 80 kg
Kapëse për derë xhami, 2x
Kapëse gome për xham 12 mm, 4x
Kapëse gome për xham 10 mm, 4x
Kapëse gome për xham 8 mm, 4x
Udhëzues në dysheme, 75 mm, 1x
Udhëzues në dysheme, 100 mm,1x
Shirita prej cohe për xham 12 mm, 2x
Shirita prej cohe për xham 10 mm, 2x
Shirita prej cohe për xham 8 mm, 2x
Çelës anglez, 1x
Çelës 6-këndor, 2x
Kapak mbylles, 1x
Profil mbulues, 2x
Vida për rregullimin e lartësisë, 2x

GjFD 
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Fiksimi për fletë dere prej xhami
Aksesorë – Element fiksues për fletën e derës prej xhami 
për peshë fletë dere ≤ 80 kg Nr.Art. 00545318 / ≤ 120 kg Nr. Art. 00545319

Kushtet kryesore
Përshkrimi Vlera

Lartësia maks. e fletës së derës LFD 2700 mm

Gjerësia mak. e fletës 
së derës me një kanat 1800 mm

Pesha maks. mbajtëse – 80 kg /
120 kg

Element fiksues për trashësi 
flete dere TD 8/10/12 mm TD 8/10/12 mm

Pjesë të veçanta për ≤ 80 kg
Kapëse për derë xhami, 2x
Kapëse gome për xham 12 mm, 4x
Kapëse gome për xham 10 mm, 4x
Kapëse gome për xham 8 mm, 4x
Udhëzues në dysheme, 75 mm, 1x
Udhëzues në dysheme, 100 mm,1x
Shirita prej cohe për xham 12 mm, 2x
Shirita prej cohe për xham 10 mm, 2x
Shirita prej cohe për xham 8 mm, 2x
Çelës anglez, 1x
Çelës 6-këndor, 2x
Kapak mbylles, 1x
Profil mbulues, 2x
Vida për rregullimin e lartësisë, 2x

GjFD 

GK
GL

GM

GA
GB

GC
GD

GF
GE

GG
GH

GI GJ

GO

GA
GB
GC
GD
GE
GF
GG
GH
GI
GJ
GK
GL
GM
GO

Fiksimi për fletë dere prej xhami
Aksesorë – Element fiksues për fletën e derës prej xhami 
për peshë fletë dere ≤ 80 kg Nr.Art. 00545318 / ≤ 120 kg Nr. Art. 00545319

Kushtet kryesore
Përshkrimi Vlera

Lartësia maks. e fletës së derës LFD 2700 mm

Gjerësia mak. e fletës 
së derës me një kanat 1800 mm

Pesha maks. mbajtëse – 80 kg /
120 kg

Element fiksues për trashësi 
flete dere TD 8/10/12 mm TD 8/10/12 mm

Pjesë të veçanta për ≤ 80 kg
Kapëse për derë xhami, 2x
Kapëse gome për xham 12 mm, 4x
Kapëse gome për xham 10 mm, 4x
Kapëse gome për xham 8 mm, 4x
Udhëzues në dysheme, 75 mm, 1x
Udhëzues në dysheme, 100 mm,1x
Shirita prej cohe për xham 12 mm, 2x
Shirita prej cohe për xham 10 mm, 2x
Shirita prej cohe për xham 8 mm, 2x
Çelës anglez, 1x
Çelës 6-këndor, 2x
Kapak mbylles, 1x
Profil mbulues, 2x
Vida për rregullimin e lartësisë, 2x
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Fiksimi për fletë dere prej xhami
Aksesorë – Element fiksues për fletën e derës prej xhami 
për peshë fletë dere ≤ 80 kg Nr.Art. 00545318 / ≤ 120 kg Nr. Art. 00545319

Kushtet kryesore
Përshkrimi Vlera

Lartësia maks. e fletës së derës LFD 2700 mm

Gjerësia mak. e fletës 
së derës me një kanat 1800 mm

Pesha maks. mbajtëse – 80 kg /
120 kg
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Pjesë të veçanta për ≤ 80 kg
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Shirita prej cohe për xham 10 mm, 2x
Shirita prej cohe për xham 8 mm, 2x
Çelës anglez, 1x
Çelës 6-këndor, 2x
Kapak mbylles, 1x
Profil mbulues, 2x
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Aksesorë për Knauf Pocket Kit

 ► Shiko instruksionin e montimit e fletës së 
derës prej xhami me kapëse  (Tro137.de)

W496.de-A22 Kapëse për fletë xhami

 ■ Pamje – Pozicionimi i kapësve për xham dhe profilit mbulues

 
1) tek zbatimi i derës me dy kanate 40 mm
2) Dimensionet vlejnë për peshën mbajtëse deri 80 kg 
3) Dimensionet vlejnë për peshën mbajtëse deri 120 kg 

Pjesë të veçanta për ≤ 120 kg
Kapëse për xham, 2x
Kapëse goome, L:30 cm, për xham 12 mm , 4x
Kapëse gome, L:30 cm, për xham 10 mm, 4x
Kapëse gome, L:30 cm, për xham 8 mm, 4x
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Profil mbulues, 2x
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Shembuj skicash të montimit fletës të derës prej xhami Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-V21 Kapëset fiksuese për fletën e derës prej xhami 
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► Udhëzim
■ Nevojitet fletë dere xhami ESG 
■ Nuk lejohen shpime në fletën e derës 
   (Fiksimi përmes fuqisë fiksuese të kapësve 

për xham)
■ Në rast se përdoren korrnizat e stukuara në 

vend të kasës, montimi i fletës së derës 
kryhet edhe pas përfundimit të hapjes së 
murit.
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DB

Amortizator një-/dy anësh
Aksesorë – Nr.Art. 00464377

 ► Shiko instruksionin e montimit 
e amortizatorit një/dy-anësh (Tro 130.de)

Amortizator një-anësh
Tërheqës, 1x
Lëshues në zonën e brendshme të murit, 1x
Lëshues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Stopues në zonën e brendshme të murit, 1x
Stopues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Kuti me vida, 1x

Amortizator dy-anësh
Tëheqës, 2x
Lëshues në zonën e brendshme të murit, 1x
Lëshues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Stopues në zonën e brendshme të murit, 1x
Stopues në zonën e mbylljes së derës, 1x 
Kuti me vida, 1x

DA
DB
DC
DD
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DE
DF

Shembuj skicash për amortizator një-anësh Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-A23 Amortizator një-anësh – Fletë dere druri

 50  0

Pllakë fiksuesePaisja rrëshqitëse Amortizator Flet dere druri

Zona e mbylljes së derës Zona brenda në mur  

W496.de-A24 Amortizator dy-anësh - Fletë dere druri

 50  0

 

Pllakë fiksuesePaisja rrëshqitëse AmortizatorFlet dere druri

Zona e mbylljes së derës Zona brenda në mur

►E këshillueshme për kalime me frekuencë  
    të lartë
■ p. sh. ndarja në një restorant
►Udhëzim
■ Një amortizator vepron në një anë.
■ Për gjerësi flete dere druri mbi 985 mm ose për 

fletë derë xhami mbi 1060 mm duhet të 
përdoren dy amortizator, kështu që duhet të 
porositet një amortizator ekstra. Për fletët e 
dyerve me gjerësi 860 mm dhe 985 mm mund 
të montohet si alternativë Amortizator dopio, 
shiko amortizatorët dysh në faqen 21.
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Shembuj skicash për amortizator një-anësh Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-A23 Amortizator një-anësh – Fletë dere druri

 50  0

Pllakë fiksuesePaisja rrëshqitëse Amortizator Flet dere druri

Zona e mbylljes së derës Zona brenda në mur  

W496.de-A24 Amortizator dy-anësh - Fletë dere druri

 50  0

 

Pllakë fiksuesePaisja rrëshqitëse AmortizatorFlet dere druri

Zona e mbylljes së derës Zona brenda në mur

►E këshillueshme për kalime me frekuencë  
    të lartë
■ p. sh. ndarja në një restorant
►Udhëzim
■ Një amortizator vepron në një anë.
■ Për gjerësi flete dere druri mbi 985 mm ose për 

fletë derë xhami mbi 1060 mm duhet të 
përdoren dy amortizator, kështu që duhet të 
porositet një amortizator ekstra. Për fletët e 
dyerve me gjerësi 860 mm dhe 985 mm mund 
të montohet si alternativë Amortizator dopio, 
shiko amortizatorët dysh në faqen 21.

DA
DE

DF

DC
DB

Amortizator një-/dy anësh
Aksesorë – Nr.Art. 00464377

 ► Shiko instruksionin e montimit 
e amortizatorit një/dy-anësh (Tro 130.de)

Amortizator një-anësh
Tërheqës, 1x
Lëshues në zonën e brendshme të murit, 1x
Lëshues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Stopues në zonën e brendshme të murit, 1x
Stopues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Kuti me vida, 1x

Amortizator dy-anësh
Tëheqës, 2x
Lëshues në zonën e brendshme të murit, 1x
Lëshues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Stopues në zonën e brendshme të murit, 1x
Stopues në zonën e mbylljes së derës, 1x 
Kuti me vida, 1x

DA
DB
DC
DD
DE
DF

DA
DB
DC
DD
DE
DF

Shembuj skicash për amortizator një-anësh Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-A23 Amortizator një-anësh – Fletë dere druri

 50  0

Pllakë fiksuesePaisja rrëshqitëse Amortizator Flet dere druri

Zona e mbylljes së derës Zona brenda në mur  

W496.de-A24 Amortizator dy-anësh - Fletë dere druri

 50  0

 

Pllakë fiksuesePaisja rrëshqitëse AmortizatorFlet dere druri

Zona e mbylljes së derës Zona brenda në mur

►E këshillueshme për kalime me frekuencë  
    të lartë
■ p. sh. ndarja në një restorant
►Udhëzim
■ Një amortizator vepron në një anë.
■ Për gjerësi flete dere druri mbi 985 mm ose për 

fletë derë xhami mbi 1060 mm duhet të 
përdoren dy amortizator, kështu që duhet të 
porositet një amortizator ekstra. Për fletët e 
dyerve me gjerësi 860 mm dhe 985 mm mund 
të montohet si alternativë Amortizator dopio, 
shiko amortizatorët dysh në faqen 21.



DA
DE

DF

DC
DB

Amortizator një-/dy anësh
Aksesorë – Nr.Art. 00464377

 ► Shiko instruksionin e montimit 
e amortizatorit një/dy-anësh (Tro 130.de)

Amortizator një-anësh
Tërheqës, 1x
Lëshues në zonën e brendshme të murit, 1x
Lëshues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Stopues në zonën e brendshme të murit, 1x
Stopues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Kuti me vida, 1x

Amortizator dy-anësh
Tëheqës, 2x
Lëshues në zonën e brendshme të murit, 1x
Lëshues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Stopues në zonën e brendshme të murit, 1x
Stopues në zonën e mbylljes së derës, 1x 
Kuti me vida, 1x

DA
DB
DC
DD
DE
DF

DA
DB
DC
DD
DE
DF

Shembuj skicash për amortizator një-anësh Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-A23 Amortizator një-anësh – Fletë dere druri

 50  0

Pllakë fiksuesePaisja rrëshqitëse Amortizator Flet dere druri

Zona e mbylljes së derës Zona brenda në mur  

W496.de-A24 Amortizator dy-anësh - Fletë dere druri

 50  0

 

Pllakë fiksuesePaisja rrëshqitëse AmortizatorFlet dere druri

Zona e mbylljes së derës Zona brenda në mur

►E këshillueshme për kalime me frekuencë  
    të lartë
■ p. sh. ndarja në një restorant
►Udhëzim
■ Një amortizator vepron në një anë.
■ Për gjerësi flete dere druri mbi 985 mm ose për 

fletë derë xhami mbi 1060 mm duhet të 
përdoren dy amortizator, kështu që duhet të 
porositet një amortizator ekstra. Për fletët e 
dyerve me gjerësi 860 mm dhe 985 mm mund 
të montohet si alternativë Amortizator dopio, 
shiko amortizatorët dysh në faqen 21.

DG

DF

DE

DC
DB

DD
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 ► Shiko instruksionin e montimit të 
      amortizatorit dopio (Tro133.de)

Shembuj skicash për montimin e amortizatorit dysh Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet  në mm

W496.de-A25 Amortizator një-anësh - Fletë dere druri

≥

 

W496.de-A26 Amortizator dopio - fletë dere xhami

≥

 1) Për zbatim të derës me dy kanate 40 mm

Amortizator dopio
Aksesorë – Art.-Nr 00464383

Pjesë të veçanta
Tërheqës nga të dyja anët, 1x
Lëshues në zonën e brendshme të murit, 1x
Lëshues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Stopues në zonën e brendshme të murit, 1x
Stopues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Kuti me vida, 1x

DG
DB
DC
DD
DE
DF

► Mirë të dihet
■   Amortizatorët dopio veprojnë nga të 
     dyja anët
■  Amortizatori dopio nuk mund të   
     montohet në rast të përdorimit të 
     korrnizave të stukuara ose në rast të 
     montimit të mbuluar të fletës së derës.
■  E aplikueshme për gjerësi flete dere 860   
     dhe 985 mm.
■  Amortizim alternativ shiko amortizatorët  
     një/dy anësh në faqen 20. Nuk është e 
     mundur kombinimi me montimin e mbuluar 
     të fletës së derës.

Pllakë fiksuese Amortizator dopio Fletë dere druri Pajisja rrëshqitëse

Zona e mbylljes së derës                                                                                        Zona brenda në mur

Pajisja rrëshqitëse Amortizator dopio Fletë dere xhami Kapëset për derën e xhamit

Zona e mbylljes së derës                                                                                        Zona brenda në mur

DA
DE

DF

DC
DB

Amortizator një-/dy anësh
Aksesorë – Nr.Art. 00464377

 ► Shiko instruksionin e montimit 
e amortizatorit një/dy-anësh (Tro 130.de)

Amortizator një-anësh
Tërheqës, 1x
Lëshues në zonën e brendshme të murit, 1x
Lëshues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Stopues në zonën e brendshme të murit, 1x
Stopues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Kuti me vida, 1x

Amortizator dy-anësh
Tëheqës, 2x
Lëshues në zonën e brendshme të murit, 1x
Lëshues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Stopues në zonën e brendshme të murit, 1x
Stopues në zonën e mbylljes së derës, 1x 
Kuti me vida, 1x

DA
DB
DC
DD
DE
DF

DA
DB
DC
DD
DE
DF

Shembuj skicash për amortizator një-anësh Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-A23 Amortizator një-anësh – Fletë dere druri

 50  0

Pllakë fiksuesePaisja rrëshqitëse Amortizator Flet dere druri

Zona e mbylljes së derës Zona brenda në mur  

W496.de-A24 Amortizator dy-anësh - Fletë dere druri

 50  0

 

Pllakë fiksuesePaisja rrëshqitëse AmortizatorFlet dere druri

Zona e mbylljes së derës Zona brenda në mur

►E këshillueshme për kalime me frekuencë  
    të lartë
■ p. sh. ndarja në një restorant
►Udhëzim
■ Një amortizator vepron në një anë.
■ Për gjerësi flete dere druri mbi 985 mm ose për 

fletë derë xhami mbi 1060 mm duhet të 
përdoren dy amortizator, kështu që duhet të 
porositet një amortizator ekstra. Për fletët e 
dyerve me gjerësi 860 mm dhe 985 mm mund 
të montohet si alternativë Amortizator dopio, 
shiko amortizatorët dysh në faqen 21.

DG

DF

DE

DC
DB

DD
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Aksesorë për Knauf Pocket Kit

 ► Shiko instruksionin e montimit të 
      amortizatorit dopio (Tro133.de)

Shembuj skicash për montimin e amortizatorit dysh Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet  në mm

W496.de-A25 Amortizator një-anësh - Fletë dere druri

≥

 

W496.de-A26 Amortizator dopio - fletë dere xhami

≥

 1) Për zbatim të derës me dy kanate 40 mm

Amortizator dopio
Aksesorë – Art.-Nr 00464383

Pjesë të veçanta
Tërheqës nga të dyja anët, 1x
Lëshues në zonën e brendshme të murit, 1x
Lëshues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Stopues në zonën e brendshme të murit, 1x
Stopues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Kuti me vida, 1x

DG
DB
DC
DD
DE
DF

► Mirë të dihet
■   Amortizatorët dopio veprojnë nga të 
     dyja anët
■  Amortizatori dopio nuk mund të   
     montohet në rast të përdorimit të 
     korrnizave të stukuara ose në rast të 
     montimit të mbuluar të fletës së derës.
■  E aplikueshme për gjerësi flete dere 860   
     dhe 985 mm.
■  Amortizim alternativ shiko amortizatorët  
     një/dy anësh në faqen 20. Nuk është e 
     mundur kombinimi me montimin e mbuluar 
     të fletës së derës.

Pllakë fiksuese Amortizator dopio Fletë dere druri Pajisja rrëshqitëse

Zona e mbylljes së derës                                                                                        Zona brenda në mur

Pajisja rrëshqitëse Amortizator dopio Fletë dere xhami Kapëset për derën e xhamit

Zona e mbylljes së derës                                                                                        Zona brenda në mur

DA
DE

DF

DC
DB

Amortizator një-/dy anësh
Aksesorë – Nr.Art. 00464377

 ► Shiko instruksionin e montimit 
e amortizatorit një/dy-anësh (Tro 130.de)

Amortizator një-anësh
Tërheqës, 1x
Lëshues në zonën e brendshme të murit, 1x
Lëshues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Stopues në zonën e brendshme të murit, 1x
Stopues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Kuti me vida, 1x

Amortizator dy-anësh
Tëheqës, 2x
Lëshues në zonën e brendshme të murit, 1x
Lëshues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Stopues në zonën e brendshme të murit, 1x
Stopues në zonën e mbylljes së derës, 1x 
Kuti me vida, 1x

DA
DB
DC
DD
DE
DF

DA
DB
DC
DD
DE
DF

Shembuj skicash për amortizator një-anësh Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-A23 Amortizator një-anësh – Fletë dere druri

 50  0

Pllakë fiksuesePaisja rrëshqitëse Amortizator Flet dere druri

Zona e mbylljes së derës Zona brenda në mur  

W496.de-A24 Amortizator dy-anësh - Fletë dere druri

 50  0

 

Pllakë fiksuesePaisja rrëshqitëse AmortizatorFlet dere druri

Zona e mbylljes së derës Zona brenda në mur

►E këshillueshme për kalime me frekuencë  
    të lartë
■ p. sh. ndarja në një restorant
►Udhëzim
■ Një amortizator vepron në një anë.
■ Për gjerësi flete dere druri mbi 985 mm ose për 

fletë derë xhami mbi 1060 mm duhet të 
përdoren dy amortizator, kështu që duhet të 
porositet një amortizator ekstra. Për fletët e 
dyerve me gjerësi 860 mm dhe 985 mm mund 
të montohet si alternativë Amortizator dopio, 
shiko amortizatorët dysh në faqen 21.

DG

DF

DE

DC
DB

DD

20_21

Aksesorë për Knauf Pocket Kit

 ► Shiko instruksionin e montimit të 
      amortizatorit dopio (Tro133.de)

Shembuj skicash për montimin e amortizatorit dysh Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet  në mm

W496.de-A25 Amortizator një-anësh - Fletë dere druri

≥

 

W496.de-A26 Amortizator dopio - fletë dere xhami

≥

 1) Për zbatim të derës me dy kanate 40 mm

Amortizator dopio
Aksesorë – Art.-Nr 00464383

Pjesë të veçanta
Tërheqës nga të dyja anët, 1x
Lëshues në zonën e brendshme të murit, 1x
Lëshues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Stopues në zonën e brendshme të murit, 1x
Stopues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Kuti me vida, 1x

DG
DB
DC
DD
DE
DF

► Mirë të dihet
■   Amortizatorët dopio veprojnë nga të 
     dyja anët
■  Amortizatori dopio nuk mund të   
     montohet në rast të përdorimit të 
     korrnizave të stukuara ose në rast të 
     montimit të mbuluar të fletës së derës.
■  E aplikueshme për gjerësi flete dere 860   
     dhe 985 mm.
■  Amortizim alternativ shiko amortizatorët  
     një/dy anësh në faqen 20. Nuk është e 
     mundur kombinimi me montimin e mbuluar 
     të fletës së derës.

Pllakë fiksuese Amortizator dopio Fletë dere druri Pajisja rrëshqitëse

Zona e mbylljes së derës                                                                                        Zona brenda në mur

Pajisja rrëshqitëse Amortizator dopio Fletë dere xhami Kapëset për derën e xhamit

Zona e mbylljes së derës                                                                                        Zona brenda në mur

DA
DE

DF

DC
DB

Amortizator një-/dy anësh
Aksesorë – Nr.Art. 00464377

 ► Shiko instruksionin e montimit 
e amortizatorit një/dy-anësh (Tro 130.de)

Amortizator një-anësh
Tërheqës, 1x
Lëshues në zonën e brendshme të murit, 1x
Lëshues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Stopues në zonën e brendshme të murit, 1x
Stopues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Kuti me vida, 1x

Amortizator dy-anësh
Tëheqës, 2x
Lëshues në zonën e brendshme të murit, 1x
Lëshues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Stopues në zonën e brendshme të murit, 1x
Stopues në zonën e mbylljes së derës, 1x 
Kuti me vida, 1x

DA
DB
DC
DD
DE
DF

DA
DB
DC
DD
DE
DF

Shembuj skicash për amortizator një-anësh Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-A23 Amortizator një-anësh – Fletë dere druri

 50  0

Pllakë fiksuesePaisja rrëshqitëse Amortizator Flet dere druri

Zona e mbylljes së derës Zona brenda në mur  

W496.de-A24 Amortizator dy-anësh - Fletë dere druri

 50  0

 

Pllakë fiksuesePaisja rrëshqitëse AmortizatorFlet dere druri

Zona e mbylljes së derës Zona brenda në mur

►E këshillueshme për kalime me frekuencë  
    të lartë
■ p. sh. ndarja në një restorant
►Udhëzim
■ Një amortizator vepron në një anë.
■ Për gjerësi flete dere druri mbi 985 mm ose për 

fletë derë xhami mbi 1060 mm duhet të 
përdoren dy amortizator, kështu që duhet të 
porositet një amortizator ekstra. Për fletët e 
dyerve me gjerësi 860 mm dhe 985 mm mund 
të montohet si alternativë Amortizator dopio, 
shiko amortizatorët dysh në faqen 21.

DG

DF

DE

DC
DB

DD

20_21

Aksesorë për Knauf Pocket Kit

 ► Shiko instruksionin e montimit të 
      amortizatorit dopio (Tro133.de)

Shembuj skicash për montimin e amortizatorit dysh Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet  në mm

W496.de-A25 Amortizator një-anësh - Fletë dere druri

≥

 

W496.de-A26 Amortizator dopio - fletë dere xhami

≥

 1) Për zbatim të derës me dy kanate 40 mm

Amortizator dopio
Aksesorë – Art.-Nr 00464383

Pjesë të veçanta
Tërheqës nga të dyja anët, 1x
Lëshues në zonën e brendshme të murit, 1x
Lëshues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Stopues në zonën e brendshme të murit, 1x
Stopues në zonën e mbylljes së derës, 1x
Kuti me vida, 1x

DG
DB
DC
DD
DE
DF

► Mirë të dihet
■   Amortizatorët dopio veprojnë nga të 
     dyja anët
■  Amortizatori dopio nuk mund të   
     montohet në rast të përdorimit të 
     korrnizave të stukuara ose në rast të 
     montimit të mbuluar të fletës së derës.
■  E aplikueshme për gjerësi flete dere 860   
     dhe 985 mm.
■  Amortizim alternativ shiko amortizatorët  
     një/dy anësh në faqen 20. Nuk është e 
     mundur kombinimi me montimin e mbuluar 
     të fletës së derës.

Pllakë fiksuese Amortizator dopio Fletë dere druri Pajisja rrëshqitëse

Zona e mbylljes së derës                                                                                        Zona brenda në mur

Pajisja rrëshqitëse Amortizator dopio Fletë dere xhami Kapëset për derën e xhamit

Zona e mbylljes së derës                                                                                        Zona brenda në mur



SYD

SYC

SYB

SYA

SYE

SYA
SYB
SYC
SYD
SYE

Hapje e sinkronizuar për fletë dere druri 
Aksesorë – Nr.Art. 00525934

Pamje ballore

Detaje
I

V

II

VI

III

VII

IV

VIII

I VII VIIII VIIIV VIII

Makara kthyese në zonën e brendshme të murit, 2x
Amortizator për mbylljen e dyerve, 2x
Lidhës teli, 2x
Tel me element tendosje, 1x
Rrul drejtues, 2x SYD

SYC

SYB

SYA

SYE

SYA
SYB
SYC
SYD
SYE

Hapje e sinkronizuar për fletë dere druri 
Aksesorë – Nr.Art. 00525934

Pamje ballore

Detaje
I

V

II

VI

III

VII

IV

VIII

I VII VIIII VIIIV VIII

Makara kthyese në zonën e brendshme të murit, 2x
Amortizator për mbylljen e dyerve, 2x
Lidhës teli, 2x
Tel me element tendosje, 1x
Rrul drejtues, 2x SYD

SYC

SYB

SYA

SYE

SYA
SYB
SYC
SYD
SYE

Hapje e sinkronizuar për fletë dere druri 
Aksesorë – Nr.Art. 00525934

Pamje ballore

Detaje
I

V

II

VI

III

VII

IV

VIII

I VII VIIII VIIIV VIII

Makara kthyese në zonën e brendshme të murit, 2x
Amortizator për mbylljen e dyerve, 2x
Lidhës teli, 2x
Tel me element tendosje, 1x
Rrul drejtues, 2x SYD

SYC

SYB

SYA

SYE

SYA
SYB
SYC
SYD
SYE

Hapje e sinkronizuar për fletë dere druri 
Aksesorë – Nr.Art. 00525934

Pamje ballore

Detaje
I

V

II

VI

III

VII

IV

VIII

I VII VIIII VIIIV VIII

Makara kthyese në zonën e brendshme të murit, 2x
Amortizator për mbylljen e dyerve, 2x
Lidhës teli, 2x
Tel me element tendosje, 1x
Rrul drejtues, 2x



SYD

SYC

SYB

SYA

SYE

SYA
SYB
SYC
SYD
SYE

Hapje e sinkronizuar për fletë dere druri 
Aksesorë – Nr.Art. 00525934

Pamje ballore

Detaje
I

V

II

VI

III

VII

IV

VIII

I VII VIIII VIIIV VIII

Makara kthyese në zonën e brendshme të murit, 2x
Amortizator për mbylljen e dyerve, 2x
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 ► Shiko instruksionin e montimit Push-to-open 
     (Tro136.de)

nepo-ot-hsuP 
Aksesorë – Nr.Art. 00545322

PA Push-to-open, 1x
Adaptues për paisjen rrëshqitëse, 1xPB            

Shembuj skicash Push-to-open për fletën e derës prej druri Shkallë 1:5 – të gjithë dimensionet në mm

W496.de-A28 Push-to-open fletë dere druri

 ■ Pamje

Paisje
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Fletë dere 
druri

Adaptues Push-to-open
në zonën e brendshme 
të murit

Paisje rrëshqitës

180 220
Zona e brendshme në murZona e mbylljes së derës

Gjatë montimit të derës, 
kini kujdes te pozicioni 

Push-to-open 

 

► Mirë të dihet
■  Është i motueshëm pa qënë i varur nga 

Pocket Kit e Veçantë
■  Nuk mund të montohet më vonë
■  Peshë maks. flete dere prej druri 80 kg
■  Nuk varet nga paisja rrëshqitëse metalike
■  Nuk varet nga amortizatori në anën e 

brendhshme dhe ai dopio.
■  Zëvendëson stopuesin në pjesën e 

brendshme të murit
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Aksesorë për Knauf Pocket Kit

W496.de-V12 Fiksimi i fletës së derës prej druri – Veshje muri
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Shinë për rrëshqitje 
në dysheme

Fiksimi 1) 2)

 

Fiksimi 1)

Ele 
montuese 

në mur63

1) Të përdoren mjete fiksuese të përshtatshëm 
     për llojin e sipërfaqes
2) Këshillë: të fiksohet me ngjitësin Knauf 
    POWER-KLEBER në të gjithë sipërfaqen 
    (të testohet aftësia mbajtëse e sipërfaqes)

 ► Shiko instruksionin e montimit të setit 
të aksesorëve – veshje muri (Tro135.de)

Seti aksesorëve – Veshje muri
Aksesorë – Nr.Art. 00525929

Shembuj skicash të veshjes së murit me CW 75 dhe ele montuese
W496.de-A8 Derë me një kanat – veshje muri

 ■ Pamje ballore
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Thellësia e zonës 
së brendshme në mur-B- Gjerësia e montimit GjM

Shinë për rrëshqitje  -C- (gjatësia e shinës)

1/3 1/3

63

1/3

Knauf Profil-UWl 

Profil brenda në mur F

    Knauf 
Profil-UWl 

Knauf
Profil-CW

Shinë për 
rrëshqitje C

  Ndihmëse 
për montim

    Ele 
montuese 
në mur

Vizatim skematik – Të gjitha dimensionet në mm

WA Ele montuese në mur 
fiksohet me vida të forta, 4x

► Mirë të dihet
■  Përmasat të merren nga udhëzuesi 

brenda paketës Pocket Kits 
■  Vidat dhe upat për montimin në mur nuk 

janë pjesë e setit të furnizimit
■  Tek veshjet e murit me profil  > CW 75 

ose me distancë të profileve nga muri 
ekzistues, elja montuese duhet 
fiksohet me pllaka të përshtatshme 
(nuk janë të përfshira në set).

OK Dysheme 
e përfunduar
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W496.de-A8 Derë me një kanat – veshje muri

 ■ Pamje ballore
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Thellësia e zonës 
së brendshme në mur-B- Gjerësia e montimit GjM

Shinë për rrëshqitje  -C- (gjatësia e shinës)

1/3 1/3

63

1/3

Knauf Profil-UWl 

Profil brenda në mur F

    Knauf 
Profil-UWl 

Knauf
Profil-CW

Shinë për 
rrëshqitje C

  Ndihmëse 
për montim

    Ele 
montuese 
në mur

Vizatim skematik – Të gjitha dimensionet në mm

WA Ele montuese në mur 
fiksohet me vida të forta, 4x

► Mirë të dihet
■  Përmasat të merren nga udhëzuesi 

brenda paketës Pocket Kits 
■  Vidat dhe upat për montimin në mur nuk 

janë pjesë e setit të furnizimit
■  Tek veshjet e murit me profil  > CW 75 

ose me distancë të profileve nga muri 
ekzistues, elja montuese duhet 
fiksohet me pllaka të përshtatshme 
(nuk janë të përfshira në set).

OK Dysheme 
e përfunduar

PA

PA

PA

PB

PB
PB

 ► Shiko instruksionin e montimit Push-to-open 
     (Tro136.de)

nepo-ot-hsuP 
Aksesorë – Nr.Art. 00545322

PA Push-to-open, 1x
Adaptues për paisjen rrëshqitëse, 1xPB            

Shembuj skicash Push-to-open për fletën e derës prej druri Shkallë 1:5 – të gjithë dimensionet në mm

W496.de-A28 Push-to-open fletë dere druri

 ■ Pamje

Paisje
rrëshqitës

Fletë dere 
druri

Adaptues Push-to-open
në zonën e brendshme 
të murit

Paisje rrëshqitës

180 220
Zona e brendshme në murZona e mbylljes së derës

Gjatë montimit të derës, 
kini kujdes te pozicioni 

Push-to-open 

 

► Mirë të dihet
■  Është i motueshëm pa qënë i varur nga 

Pocket Kit e Veçantë
■  Nuk mund të montohet më vonë
■  Peshë maks. flete dere prej druri 80 kg
■  Nuk varet nga paisja rrëshqitëse metalike
■  Nuk varet nga amortizatori në anën e 

brendhshme dhe ai dopio.
■  Zëvendëson stopuesin në pjesën e 

brendshme të murit

WA
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Aksesorë për Knauf Pocket Kit

W496.de-V12 Fiksimi i fletës së derës prej druri – Veshje muri

 ■ Prerje vertikale
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Shinë për rrëshqitje 
në dysheme

Fiksimi 1) 2)

 

Fiksimi 1)

Ele 
montuese 

në mur63

1) Të përdoren mjete fiksuese të përshtatshëm 
     për llojin e sipërfaqes
2) Këshillë: të fiksohet me ngjitësin Knauf 
    POWER-KLEBER në të gjithë sipërfaqen 
    (të testohet aftësia mbajtëse e sipërfaqes)

 ► Shiko instruksionin e montimit të setit 
të aksesorëve – veshje muri (Tro135.de)

Seti aksesorëve – Veshje muri
Aksesorë – Nr.Art. 00525929

Shembuj skicash të veshjes së murit me CW 75 dhe ele montuese
W496.de-A8 Derë me një kanat – veshje muri

 ■ Pamje ballore
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Thellësia e zonës 
së brendshme në mur-B- Gjerësia e montimit GjM

Shinë për rrëshqitje  -C- (gjatësia e shinës)

1/3 1/3

63

1/3

Knauf Profil-UWl 

Profil brenda në mur F

    Knauf 
Profil-UWl 

Knauf
Profil-CW

Shinë për 
rrëshqitje C

  Ndihmëse 
për montim

    Ele 
montuese 
në mur

Vizatim skematik – Të gjitha dimensionet në mm

WA Ele montuese në mur 
fiksohet me vida të forta, 4x

► Mirë të dihet
■  Përmasat të merren nga udhëzuesi 

brenda paketës Pocket Kits 
■  Vidat dhe upat për montimin në mur nuk 

janë pjesë e setit të furnizimit
■  Tek veshjet e murit me profil  > CW 75 

ose me distancë të profileve nga muri 
ekzistues, elja montuese duhet 
fiksohet me pllaka të përshtatshme 
(nuk janë të përfshira në set).

OK Dysheme 
e përfunduar



Të gjitha dimensionet vlejnë për futjen e plotë të fletës së derës në mur
 ■ Prerje horizontale – Paraqitja e fletës së derës prej druri

Zbatimi i derës me një kanat
Dimensionet e montimit të fltës së derës 
me dru dhe xham

Shembuj skicash të dimensioneve të montimit dhe emërtimet – derë me një kanat

 ■ Pamje ballore

Thellësia brenda në mur -B- Gjerësia e montimit –GjM

Shinë 
rrëshqitëse C

Ndihmesë
për montim

1)  Për GjFD > 985 mm distanca nga akset zvogëlohet në 312,5 mm

Vizatim skematik – të gjitha dimensionet në mm

TD

Gjerësia e kalimit –
GjK në varësi të kasës

Zona e 
mbylljes 
së derës

Tasche

11
,5

11
,5

ILHM

Dimensioni i montimit –B
Nuk lejohet asnjë upë, varje ngarkesash, priza etj.

Gjerësia e montimit –GjM

Shinë për rrëshqitje e gjatë –C

d
d

HM TM
P

Dimensionet e montimit

CB

Gj
FD

GjFD

DS
h

 

W496.de-A3 Derë me një kanat – Dimensionet e montimit dhe përshkrimet - Pamje
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Knauf Profil UW

Knauf 
Profil UW

Knauf 
Profil UW

Profil brenda në mur F

Shinë rrëshqitëse -C- (gjatësia e shinës për rrëshqitje)

La
rtë

sia
 e 

dh
om

ës

GjFD   Gjerësi fletë derë 
LFD     Lartësi flete dere 
TFD      Ftashësi flete dere

B   Thellësia në mur
NV     Nevojë për vend

GjK    Gjerësi kalimi
LK       Lartësi kalimi
DSh   Distancat nga shinat

HD     Hapësirë drite
TFD   Trashësia e fletës së derës 
DSh    Distanda nga shinat 

GjM   Gjerësia e montimit
LM    Lartësia e mintimit
C    Gjatësi shine

► Udhëzim
■  Për GjFD > 985 mm: distanca e fiksuesve të profilit UW në 

bashkimet me tavanin duhet të jetë ≤ 500 mm. Konstruksionini 
në zonën mbi derë duhet të perçinohet me njëra tjetrën. 
Distanca nga akset e profileve CW në zonën mbi derë h ≤ 
312,5 mm.

■  LFD > 2125 mm për fletë dere druri ose > 2105 mm për fletë 
xhami dhe vetëm kur përdoren profile CW dhe korrniza 
dere të stukuara sipas faqes 36

■  Bashkimet rrëshqitëse me tavanin janë të mundshme me profile 
UA dhe fiksimi me ele për UA

Të gjitha dimensionet vlejnë për futjen e plotë të fletës së derës në mur
 ■ Prerje horizontale – Paraqitja e fletës së derës prej druri

Zbatimi i derës me një kanat
Dimensionet e montimit të fltës së derës 
me dru dhe xham

Shembuj skicash të dimensioneve të montimit dhe emërtimet – derë me një kanat

 ■ Pamje ballore

Thellësia brenda në mur -B- Gjerësia e montimit –GjM

Shinë 
rrëshqitëse C

Ndihmesë
për montim

1)  Për GjFD > 985 mm distanca nga akset zvogëlohet në 312,5 mm

Vizatim skematik – të gjitha dimensionet në mm

TD

Gjerësia e kalimit –
GjK në varësi të kasës

Zona e 
mbylljes 
së derës

Tasche

11
,5

11
,5

ILHM

Dimensioni i montimit –B
Nuk lejohet asnjë upë, varje ngarkesash, priza etj.

Gjerësia e montimit –GjM

Shinë për rrëshqitje e gjatë –C

d
d

HM TM
P

Dimensionet e montimit

CB

Gj
FD

GjFD

DS
h

 

W496.de-A3 Derë me një kanat – Dimensionet e montimit dhe përshkrimet - Pamje
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Knauf Profil UW

Knauf 
Profil UW

Knauf 
Profil UW

Profil brenda në mur F

Shinë rrëshqitëse -C- (gjatësia e shinës për rrëshqitje)

La
rtë

sia
 e

 d
ho

m
ës

GjFD   Gjerësi fletë derë 
LFD     Lartësi flete dere 
TFD      Ftashësi flete dere

B   Thellësia në mur
NV     Nevojë për vend

GjK    Gjerësi kalimi
LK       Lartësi kalimi
DSh   Distancat nga shinat

HD     Hapësirë drite
TFD   Trashësia e fletës së derës 
DSh    Distanda nga shinat 

GjM   Gjerësia e montimit
LM    Lartësia e mintimit
C    Gjatësi shine

► Udhëzim
■  Për GjFD > 985 mm: distanca e fiksuesve të profilit UW në 

bashkimet me tavanin duhet të jetë ≤ 500 mm. Konstruksionini 
në zonën mbi derë duhet të perçinohet me njëra tjetrën. 
Distanca nga akset e profileve CW në zonën mbi derë h ≤ 
312,5 mm.

■  LFD > 2125 mm për fletë dere druri ose > 2105 mm për fletë 
xhami dhe vetëm kur përdoren profile CW dhe korrniza 
dere të stukuara sipas faqes 36

■  Bashkimet rrëshqitëse me tavanin janë të mundshme me profile 
UA dhe fiksimi me ele për UA

Të gjitha dimensionet vlejnë për futjen e plotë të fletës së derës në mur
 ■ Prerje horizontale – Paraqitja e fletës së derës prej druri

Zbatimi i derës me një kanat
Dimensionet e montimit të fltës së derës 
me dru dhe xham

Shembuj skicash të dimensioneve të montimit dhe emërtimet – derë me një kanat

 ■ Pamje ballore

Thellësia brenda në mur -B- Gjerësia e montimit –GjM

Shinë 
rrëshqitëse C

Ndihmesë
për montim

1)  Për GjFD > 985 mm distanca nga akset zvogëlohet në 312,5 mm

Vizatim skematik – të gjitha dimensionet në mm

TD

Gjerësia e kalimit –
GjK në varësi të kasës

Zona e 
mbylljes 
së derës

Tasche

11
,5

11
,5

ILHM

Dimensioni i montimit –B
Nuk lejohet asnjë upë, varje ngarkesash, priza etj.

Gjerësia e montimit –GjM

Shinë për rrëshqitje e gjatë –C

d
d

HM TM
P

Dimensionet e montimit

CB

Gj
FD

GjFD

DS
h

 

W496.de-A3 Derë me një kanat – Dimensionet e montimit dhe përshkrimet - Pamje
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Knauf Profil UW

Knauf 
Profil UW

Knauf 
Profil UW

Profil brenda në mur F

Shinë rrëshqitëse -C- (gjatësia e shinës për rrëshqitje)

La
rtë

sia
 e 

dh
om

ës

GjFD   Gjerësi fletë derë 
LFD     Lartësi flete dere 
TFD      Ftashësi flete dere

B   Thellësia në mur
NV     Nevojë për vend

GjK    Gjerësi kalimi
LK       Lartësi kalimi
DSh   Distancat nga shinat

HD     Hapësirë drite
TFD   Trashësia e fletës së derës 
DSh    Distanda nga shinat 

GjM   Gjerësia e montimit
LM    Lartësia e mintimit
C    Gjatësi shine

► Udhëzim
■  Për GjFD > 985 mm: distanca e fiksuesve të profilit UW në 

bashkimet me tavanin duhet të jetë ≤ 500 mm. Konstruksionini 
në zonën mbi derë duhet të perçinohet me njëra tjetrën. 
Distanca nga akset e profileve CW në zonën mbi derë h ≤ 
312,5 mm.

■  LFD > 2125 mm për fletë dere druri ose > 2105 mm për fletë 
xhami dhe vetëm kur përdoren profile CW dhe korrniza 
dere të stukuara sipas faqes 36

■  Bashkimet rrëshqitëse me tavanin janë të mundshme me profile 
UA dhe fiksimi me ele për UA

Të gjitha dimensionet vlejnë për futjen e plotë të fletës së derës në mur
 ■ Prerje horizontale – Paraqitja e fletës së derës prej druri

Zbatimi i derës me një kanat
Dimensionet e montimit të fltës së derës 
me dru dhe xham

Shembuj skicash të dimensioneve të montimit dhe emërtimet – derë me një kanat

 ■ Pamje ballore

Thellësia brenda në mur -B- Gjerësia e montimit –GjM

Shinë 
rrëshqitëse C

Ndihmesë
për montim

1)  Për GjFD > 985 mm distanca nga akset zvogëlohet në 312,5 mm

Vizatim skematik – të gjitha dimensionet në mm

TD

Gjerësia e kalimit –
GjK në varësi të kasës

Zona e 
mbylljes 
së derës

Tasche

11
,5

11
,5

ILHM

Dimensioni i montimit –B
Nuk lejohet asnjë upë, varje ngarkesash, priza etj.

Gjerësia e montimit –GjM

Shinë për rrëshqitje e gjatë –C

d
d

HM TM
P

Dimensionet e montimit

CB

Gj
FD

GjFD

DS
h

 

W496.de-A3 Derë me një kanat – Dimensionet e montimit dhe përshkrimet - Pamje
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Knauf Profil UW

Knauf 
Profil UW

Knauf 
Profil UW

Profil brenda në mur F

Shinë rrëshqitëse -C- (gjatësia e shinës për rrëshqitje)

La
rtë
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 e 

dh
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ës

GjFD   Gjerësi fletë derë 
LFD     Lartësi flete dere 
TFD      Ftashësi flete dere

B   Thellësia në mur
NV     Nevojë për vend

GjK    Gjerësi kalimi
LK       Lartësi kalimi
DSh   Distancat nga shinat

HD     Hapësirë drite
TFD   Trashësia e fletës së derës 
DSh    Distanda nga shinat 

GjM   Gjerësia e montimit
LM    Lartësia e mintimit
C    Gjatësi shine

► Udhëzim
■  Për GjFD > 985 mm: distanca e fiksuesve të profilit UW në 

bashkimet me tavanin duhet të jetë ≤ 500 mm. Konstruksionini 
në zonën mbi derë duhet të perçinohet me njëra tjetrën. 
Distanca nga akset e profileve CW në zonën mbi derë h ≤ 
312,5 mm.

■  LFD > 2125 mm për fletë dere druri ose > 2105 mm për fletë 
xhami dhe vetëm kur përdoren profile CW dhe korrniza 
dere të stukuara sipas faqes 36

■  Bashkimet rrëshqitëse me tavanin janë të mundshme me profile 
UA dhe fiksimi me ele për UA



Të gjitha dimensionet vlejnë për futjen e plotë të fletës së derës në mur
 ■ Prerje horizontale – Paraqitja e fletës së derës prej druri

Zbatimi i derës me një kanat
Dimensionet e montimit të fltës së derës 
me dru dhe xham

Shembuj skicash të dimensioneve të montimit dhe emërtimet – derë me një kanat

 ■ Pamje ballore

Thellësia brenda në mur -B- Gjerësia e montimit –GjM

Shinë 
rrëshqitëse C

Ndihmesë
për montim

1)  Për GjFD > 985 mm distanca nga akset zvogëlohet në 312,5 mm

Vizatim skematik – të gjitha dimensionet në mm

TD

Gjerësia e kalimit –
GjK në varësi të kasës

Zona e 
mbylljes 
së derës

Tasche

11
,5

11
,5

ILHM

Dimensioni i montimit –B
Nuk lejohet asnjë upë, varje ngarkesash, priza etj.

Gjerësia e montimit –GjM

Shinë për rrëshqitje e gjatë –C

d
d

HM TM
P

Dimensionet e montimit

CB

Gj
FD

GjFD

DS
h

 

W496.de-A3 Derë me një kanat – Dimensionet e montimit dhe përshkrimet - Pamje
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Knauf Profil UW

Knauf 
Profil UW

Knauf 
Profil UW

Profil brenda në mur F

Shinë rrëshqitëse -C- (gjatësia e shinës për rrëshqitje)

La
rtë

sia
 e 

dh
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ës

GjFD   Gjerësi fletë derë 
LFD     Lartësi flete dere 
TFD      Ftashësi flete dere

B   Thellësia në mur
NV     Nevojë për vend

GjK    Gjerësi kalimi
LK       Lartësi kalimi
DSh   Distancat nga shinat

HD     Hapësirë drite
TFD   Trashësia e fletës së derës 
DSh    Distanda nga shinat 

GjM   Gjerësia e montimit
LM    Lartësia e mintimit
C    Gjatësi shine

► Udhëzim
■  Për GjFD > 985 mm: distanca e fiksuesve të profilit UW në 

bashkimet me tavanin duhet të jetë ≤ 500 mm. Konstruksionini 
në zonën mbi derë duhet të perçinohet me njëra tjetrën. 
Distanca nga akset e profileve CW në zonën mbi derë h ≤ 
312,5 mm.

■  LFD > 2125 mm për fletë dere druri ose > 2105 mm për fletë 
xhami dhe vetëm kur përdoren profile CW dhe korrniza 
dere të stukuara sipas faqes 36

■  Bashkimet rrëshqitëse me tavanin janë të mundshme me profile 
UA dhe fiksimi me ele për UA

26_27

Dimensionet e montimit

Vizatim skematik – Të gjitha dimensionet në mm

Dimensionet e montimit Paraqitja e fletës së derës prej druri direkt në pllakë

 ■ Prerje vertikale
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Dimensionet e montimit Paraqitja e fletës së derës me montim të mbuluar

 ■ Prerje vertikale
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GjMP    Veshja me pllakë d     Profil vertikal     HM HB      max. TD1)

125 2 x 12,5 CW 75 75 50 40 
150 2 x 12,5 CW 100 100 75 65 2)

Zbatimi                                            Dim. montimit C      Dim. montimit B 3)    DSh                          GjM                          LM
Flete dere druri e fiksuar direkt në pllakë          2 x GjFD + 10 mm      GjFD - 5 mm                LFD + 36 mm               GjFD + 15 mm             LFD + 15 mm
Fletë dere druri me montim të mbuluar                    2 x GjFD + 10 mm      GjFD - 5 mm                LFD + 21 mm               GjFD + 15 mm             LFD
Fletë dere xhami                                                      2 x GjFD + 10 mm       GjFD - 5 mm                LFD + 41 mm               GjFD + 15 mm             LFD + 20 mm

2) Për rrëshqitje të plotë të derës brenda në mur

Përllogaritja e dimensioneve të montimit për fletë dere me dimensione të veçanta (GjFD deri 1800 mm, LFD deri 2700 mm) për derë me një kanat

Zbatimi Dimensioni i fletës së derës në mm Dimensioni i montimit në mm
GjFD LFD C B 2) DSh GjM LM

Flete dere druri me fiksim 
direkt në pllakë
(shiko faqe 15)

985
1985 
ose  
2110

1980 980
2021 (për LFD 1985)
ose
2146 (për LFD 2110)

1000
2000 (për LFD 1985)
ose
2125 (për LFD 2110)

860 1730 855 875
735 1480 730 750
610 1230 605 625
985

2000 
ose  
2125

1980 980
2021 (për LFD 2000) 
ose
2146 (për LFD 2125)

1000
2000 (për LFD 2000) 
ose
2125 (për LFD 2125)

860 1730 855 875
735 1480 730 750
610 1230 605 625

Fletë dere xhami
(shiko faqe 18)

985
1980 
ose  
2105

1980 980
2021 (për LFD1980) 
ose  
2146 (për LFD 2105)

1000
2000 (për LFD 1980) 
ose
2125 (për LFD 2105)

860 1730 855 875
735 1480 730 750
610 1230 605 625

Pocket Kit mbulon të 4 gjerësitë, 2 lartësi dhe 2 konstruksione muri (CW 75 / CW 100)
 ■ Në rast se lartësia e fletës së derës LFD është më e madhe se Pocket Kit Standart (p.sh. > 2110 mm fletë dere druri) atëhere montimi bëhet i mundur me Pocket Kit për lartësi më të madhe.

1)   Përfshirë psh. korrnizat dekorative, dorezat

2)   Për korrniza të stukueara, trashësia maksimale e fletës së derës 40 mm

Flete dere druri me 
montim të mbuluar
(shiko faqe 17)

Dysheme e 
përfunduar

Të gjitha dimensionet vlejnë për futjen e plotë të fletës së derës në mur
 ■ Prerje horizontale – Paraqitja e fletës së derës prej druri

Zbatimi i derës me një kanat
Dimensionet e montimit të fltës së derës 
me dru dhe xham

Shembuj skicash të dimensioneve të montimit dhe emërtimet – derë me një kanat

 ■ Pamje ballore

Thellësia brenda në mur -B- Gjerësia e montimit –GjM

Shinë 
rrëshqitëse C

Ndihmesë
për montim

1)  Për GjFD > 985 mm distanca nga akset zvogëlohet në 312,5 mm

Vizatim skematik – të gjitha dimensionet në mm

TD

Gjerësia e kalimit –
GjK në varësi të kasës

Zona e 
mbylljes 
së derës

Tasche

11
,5

11
,5

ILHM

Dimensioni i montimit –B
Nuk lejohet asnjë upë, varje ngarkesash, priza etj.

Gjerësia e montimit –GjM

Shinë për rrëshqitje e gjatë –C

d
d

HM TM
P

Dimensionet e montimit

CB

Gj
FD

GjFD

DS
h

 

W496.de-A3 Derë me një kanat – Dimensionet e montimit dhe përshkrimet - Pamje
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Knauf Profil UW

Knauf 
Profil UW

Knauf 
Profil UW

Profil brenda në mur F

Shinë rrëshqitëse -C- (gjatësia e shinës për rrëshqitje)

La
rtë

sia
 e

 d
ho

m
ës

GjFD   Gjerësi fletë derë 
LFD     Lartësi flete dere 
TFD      Ftashësi flete dere

B   Thellësia në mur
NV     Nevojë për vend

GjK    Gjerësi kalimi
LK       Lartësi kalimi
DSh   Distancat nga shinat

HD     Hapësirë drite
TFD   Trashësia e fletës së derës 
DSh    Distanda nga shinat 

GjM   Gjerësia e montimit
LM    Lartësia e mintimit
C    Gjatësi shine

► Udhëzim
■  Për GjFD > 985 mm: distanca e fiksuesve të profilit UW në 

bashkimet me tavanin duhet të jetë ≤ 500 mm. Konstruksionini 
në zonën mbi derë duhet të perçinohet me njëra tjetrën. 
Distanca nga akset e profileve CW në zonën mbi derë h ≤ 
312,5 mm.

■  LFD > 2125 mm për fletë dere druri ose > 2105 mm për fletë 
xhami dhe vetëm kur përdoren profile CW dhe korrniza 
dere të stukuara sipas faqes 36

■  Bashkimet rrëshqitëse me tavanin janë të mundshme me profile 
UA dhe fiksimi me ele për UA
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Dimensionet e montimit

Vizatim skematik – Të gjitha dimensionet në mm

Dimensionet e montimit Paraqitja e fletës së derës prej druri direkt në pllakë

 ■ Prerje vertikale
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Dimensionet e montimit Paraqitja e fletës së derës me montim të mbuluar

 ■ Prerje vertikale
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GjMP    Veshja me pllakë d     Profil vertikal     HM HB      max. TD1)

125 2 x 12,5 CW 75 75 50 40 
150 2 x 12,5 CW 100 100 75 65 2)

Zbatimi                                            Dim. montimit C      Dim. montimit B 3)    DSh                          GjM                          LM
Flete dere druri e fiksuar direkt në pllakë          2 x GjFD + 10 mm      GjFD - 5 mm                LFD + 36 mm               GjFD + 15 mm             LFD + 15 mm
Fletë dere druri me montim të mbuluar                    2 x GjFD + 10 mm      GjFD - 5 mm                LFD + 21 mm               GjFD + 15 mm             LFD
Fletë dere xhami                                                      2 x GjFD + 10 mm       GjFD - 5 mm                LFD + 41 mm               GjFD + 15 mm             LFD + 20 mm

2) Për rrëshqitje të plotë të derës brenda në mur

Përllogaritja e dimensioneve të montimit për fletë dere me dimensione të veçanta (GjFD deri 1800 mm, LFD deri 2700 mm) për derë me një kanat

Zbatimi Dimensioni i fletës së derës në mm Dimensioni i montimit në mm
GjFD LFD C B 2) DSh GjM LM

Flete dere druri me fiksim 
direkt në pllakë
(shiko faqe 15)

985
1985 
ose  
2110

1980 980
2021 (për LFD 1985)
ose
2146 (për LFD 2110)

1000
2000 (për LFD 1985)
ose
2125 (për LFD 2110)

860 1730 855 875
735 1480 730 750
610 1230 605 625
985

2000 
ose  
2125

1980 980
2021 (për LFD 2000) 
ose
2146 (për LFD 2125)

1000
2000 (për LFD 2000) 
ose
2125 (për LFD 2125)

860 1730 855 875
735 1480 730 750
610 1230 605 625

Fletë dere xhami
(shiko faqe 18)

985
1980 
ose  
2105

1980 980
2021 (për LFD1980) 
ose  
2146 (për LFD 2105)

1000
2000 (për LFD 1980) 
ose
2125 (për LFD 2105)

860 1730 855 875
735 1480 730 750
610 1230 605 625

Pocket Kit mbulon të 4 gjerësitë, 2 lartësi dhe 2 konstruksione muri (CW 75 / CW 100)
 ■ Në rast se lartësia e fletës së derës LFD është më e madhe se Pocket Kit Standart (p.sh. > 2110 mm fletë dere druri) atëhere montimi bëhet i mundur me Pocket Kit për lartësi më të madhe.

1)   Përfshirë psh. korrnizat dekorative, dorezat

2)   Për korrniza të stukueara, trashësia maksimale e fletës së derës 40 mm

Flete dere druri me 
montim të mbuluar
(shiko faqe 17)

Dysheme e 
përfunduar

Të gjitha dimensionet vlejnë për futjen e plotë të fletës së derës në mur
 ■ Prerje horizontale – Paraqitja e fletës së derës prej druri

Zbatimi i derës me një kanat
Dimensionet e montimit të fltës së derës 
me dru dhe xham

Shembuj skicash të dimensioneve të montimit dhe emërtimet – derë me një kanat

 ■ Pamje ballore

Thellësia brenda në mur -B- Gjerësia e montimit –GjM

Shinë 
rrëshqitëse C

Ndihmesë
për montim

1)  Për GjFD > 985 mm distanca nga akset zvogëlohet në 312,5 mm

Vizatim skematik – të gjitha dimensionet në mm

TD

Gjerësia e kalimit –
GjK në varësi të kasës

Zona e 
mbylljes 
së derës

Tasche

11
,5

11
,5

ILHM

Dimensioni i montimit –B
Nuk lejohet asnjë upë, varje ngarkesash, priza etj.

Gjerësia e montimit –GjM

Shinë për rrëshqitje e gjatë –C

d
d

HM TM
P

Dimensionet e montimit

CB

Gj
FD

GjFD

DS
h

 

W496.de-A3 Derë me një kanat – Dimensionet e montimit dhe përshkrimet - Pamje
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Knauf 
Profil UW

Profil brenda në mur F

Shinë rrëshqitëse -C- (gjatësia e shinës për rrëshqitje)

La
rtë

sia
 e 

dh
om

ës

GjFD   Gjerësi fletë derë 
LFD     Lartësi flete dere 
TFD      Ftashësi flete dere

B   Thellësia në mur
NV     Nevojë për vend

GjK    Gjerësi kalimi
LK       Lartësi kalimi
DSh   Distancat nga shinat

HD     Hapësirë drite
TFD   Trashësia e fletës së derës 
DSh    Distanda nga shinat 

GjM   Gjerësia e montimit
LM    Lartësia e mintimit
C    Gjatësi shine

► Udhëzim
■  Për GjFD > 985 mm: distanca e fiksuesve të profilit UW në 

bashkimet me tavanin duhet të jetë ≤ 500 mm. Konstruksionini 
në zonën mbi derë duhet të perçinohet me njëra tjetrën. 
Distanca nga akset e profileve CW në zonën mbi derë h ≤ 
312,5 mm.

■  LFD > 2125 mm për fletë dere druri ose > 2105 mm për fletë 
xhami dhe vetëm kur përdoren profile CW dhe korrniza 
dere të stukuara sipas faqes 36

■  Bashkimet rrëshqitëse me tavanin janë të mundshme me profile 
UA dhe fiksimi me ele për UA
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Dimensionet e montimit

Vizatim skematik – Të gjitha dimensionet në mm

Dimensionet e montimit Paraqitja e fletës së derës prej druri direkt në pllakë

 ■ Prerje vertikale
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Dimensionet e montimit Paraqitja e fletës së derës me montim të mbuluar

 ■ Prerje vertikale
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GjMP    Veshja me pllakë d     Profil vertikal     HM HB      max. TD1)

125 2 x 12,5 CW 75 75 50 40 
150 2 x 12,5 CW 100 100 75 65 2)

Zbatimi                                            Dim. montimit C      Dim. montimit B 3)    DSh                          GjM                          LM
Flete dere druri e fiksuar direkt në pllakë          2 x GjFD + 10 mm      GjFD - 5 mm                LFD + 36 mm               GjFD + 15 mm             LFD + 15 mm
Fletë dere druri me montim të mbuluar                    2 x GjFD + 10 mm      GjFD - 5 mm                LFD + 21 mm               GjFD + 15 mm             LFD
Fletë dere xhami                                                      2 x GjFD + 10 mm       GjFD - 5 mm                LFD + 41 mm               GjFD + 15 mm             LFD + 20 mm

2) Për rrëshqitje të plotë të derës brenda në mur

Përllogaritja e dimensioneve të montimit për fletë dere me dimensione të veçanta (GjFD deri 1800 mm, LFD deri 2700 mm) për derë me një kanat

Zbatimi Dimensioni i fletës së derës në mm Dimensioni i montimit në mm
GjFD LFD C B 2) DSh GjM LM

Flete dere druri me fiksim 
direkt në pllakë
(shiko faqe 15)

985
1985 
ose  
2110

1980 980
2021 (për LFD 1985)
ose
2146 (për LFD 2110)

1000
2000 (për LFD 1985)
ose
2125 (për LFD 2110)

860 1730 855 875
735 1480 730 750
610 1230 605 625
985

2000 
ose  
2125

1980 980
2021 (për LFD 2000) 
ose
2146 (për LFD 2125)

1000
2000 (për LFD 2000) 
ose
2125 (për LFD 2125)

860 1730 855 875
735 1480 730 750
610 1230 605 625

Fletë dere xhami
(shiko faqe 18)

985
1980 
ose  
2105

1980 980
2021 (për LFD1980) 
ose  
2146 (për LFD 2105)

1000
2000 (për LFD 1980) 
ose
2125 (për LFD 2105)

860 1730 855 875
735 1480 730 750
610 1230 605 625

Pocket Kit mbulon të 4 gjerësitë, 2 lartësi dhe 2 konstruksione muri (CW 75 / CW 100)
 ■ Në rast se lartësia e fletës së derës LFD është më e madhe se Pocket Kit Standart (p.sh. > 2110 mm fletë dere druri) atëhere montimi bëhet i mundur me Pocket Kit për lartësi më të madhe.

1)   Përfshirë psh. korrnizat dekorative, dorezat

2)   Për korrniza të stukueara, trashësia maksimale e fletës së derës 40 mm

Flete dere druri me 
montim të mbuluar
(shiko faqe 17)

Dysheme e 
përfunduar

Të gjitha dimensionet vlejnë për futjen e plotë të fletës së derës në mur
 ■ Prerje horizontale – Paraqitja e fletës së derës prej druri

Zbatimi i derës me një kanat
Dimensionet e montimit të fltës së derës 
me dru dhe xham

Shembuj skicash të dimensioneve të montimit dhe emërtimet – derë me një kanat

 ■ Pamje ballore

Thellësia brenda në mur -B- Gjerësia e montimit –GjM

Shinë 
rrëshqitëse C

Ndihmesë
për montim

1)  Për GjFD > 985 mm distanca nga akset zvogëlohet në 312,5 mm

Vizatim skematik – të gjitha dimensionet në mm

TD

Gjerësia e kalimit –
GjK në varësi të kasës

Zona e 
mbylljes 
së derës

Tasche

11
,5

11
,5

ILHM

Dimensioni i montimit –B
Nuk lejohet asnjë upë, varje ngarkesash, priza etj.

Gjerësia e montimit –GjM

Shinë për rrëshqitje e gjatë –C

d
d

HM TM
P

Dimensionet e montimit

CB

Gj
FD
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h

 

W496.de-A3 Derë me një kanat – Dimensionet e montimit dhe përshkrimet - Pamje
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Shinë rrëshqitëse -C- (gjatësia e shinës për rrëshqitje)

La
rtë
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 e 

dh
om

ës

GjFD   Gjerësi fletë derë 
LFD     Lartësi flete dere 
TFD      Ftashësi flete dere

B   Thellësia në mur
NV     Nevojë për vend

GjK    Gjerësi kalimi
LK       Lartësi kalimi
DSh   Distancat nga shinat

HD     Hapësirë drite
TFD   Trashësia e fletës së derës 
DSh    Distanda nga shinat 

GjM   Gjerësia e montimit
LM    Lartësia e mintimit
C    Gjatësi shine

► Udhëzim
■  Për GjFD > 985 mm: distanca e fiksuesve të profilit UW në 

bashkimet me tavanin duhet të jetë ≤ 500 mm. Konstruksionini 
në zonën mbi derë duhet të perçinohet me njëra tjetrën. 
Distanca nga akset e profileve CW në zonën mbi derë h ≤ 
312,5 mm.

■  LFD > 2125 mm për fletë dere druri ose > 2105 mm për fletë 
xhami dhe vetëm kur përdoren profile CW dhe korrniza 
dere të stukuara sipas faqes 36

■  Bashkimet rrëshqitëse me tavanin janë të mundshme me profile 
UA dhe fiksimi me ele për UA
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Dimensionet e montimit

Vizatim skematik – Të gjitha dimensionet në mm

Dimensionet e montimit Paraqitja e fletës së derës prej druri direkt në pllakë

 ■ Prerje vertikale
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Dimensionet e montimit Paraqitja e fletës së derës me montim të mbuluar

 ■ Prerje vertikale
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GjMP    Veshja me pllakë d     Profil vertikal     HM HB      max. TD1)

125 2 x 12,5 CW 75 75 50 40 
150 2 x 12,5 CW 100 100 75 65 2)

Zbatimi                                            Dim. montimit C      Dim. montimit B 3)    DSh                          GjM                          LM
Flete dere druri e fiksuar direkt në pllakë          2 x GjFD + 10 mm      GjFD - 5 mm                LFD + 36 mm               GjFD + 15 mm             LFD + 15 mm
Fletë dere druri me montim të mbuluar                    2 x GjFD + 10 mm      GjFD - 5 mm                LFD + 21 mm               GjFD + 15 mm             LFD
Fletë dere xhami                                                      2 x GjFD + 10 mm       GjFD - 5 mm                LFD + 41 mm               GjFD + 15 mm             LFD + 20 mm

2) Për rrëshqitje të plotë të derës brenda në mur

Përllogaritja e dimensioneve të montimit për fletë dere me dimensione të veçanta (GjFD deri 1800 mm, LFD deri 2700 mm) për derë me një kanat

Zbatimi Dimensioni i fletës së derës në mm Dimensioni i montimit në mm
GjFD LFD C B 2) DSh GjM LM

Flete dere druri me fiksim 
direkt në pllakë
(shiko faqe 15)

985
1985 
ose  
2110

1980 980
2021 (për LFD 1985)
ose
2146 (për LFD 2110)

1000
2000 (për LFD 1985)
ose
2125 (për LFD 2110)

860 1730 855 875
735 1480 730 750
610 1230 605 625
985

2000 
ose  
2125

1980 980
2021 (për LFD 2000) 
ose
2146 (për LFD 2125)

1000
2000 (për LFD 2000) 
ose
2125 (për LFD 2125)

860 1730 855 875
735 1480 730 750
610 1230 605 625

Fletë dere xhami
(shiko faqe 18)

985
1980 
ose  
2105

1980 980
2021 (për LFD1980) 
ose  
2146 (për LFD 2105)

1000
2000 (për LFD 1980) 
ose
2125 (për LFD 2105)

860 1730 855 875
735 1480 730 750
610 1230 605 625

Pocket Kit mbulon të 4 gjerësitë, 2 lartësi dhe 2 konstruksione muri (CW 75 / CW 100)
 ■ Në rast se lartësia e fletës së derës LFD është më e madhe se Pocket Kit Standart (p.sh. > 2110 mm fletë dere druri) atëhere montimi bëhet i mundur me Pocket Kit për lartësi më të madhe.

1)   Përfshirë psh. korrnizat dekorative, dorezat

2)   Për korrniza të stukueara, trashësia maksimale e fletës së derës 40 mm

Flete dere druri me 
montim të mbuluar
(shiko faqe 17)

Dysheme e 
përfunduar



 
■ Prerje horizontale – Paraqitja e fletëse së derës prej xhami

Zbatimi i derës me dy kanate
DImensioni i montimit të fletës 
së derës dru dhe xham

Shembuj skicash të dimensioneve të montimit dhe përllogaritje – dere me dy kanate
W496.de-A4 Derë me dy kanate – dimensionet e montimit

 ■ Pamje ballore

21

Thellësia e hapësirës 
brenda në mur – B

Gjerësia e montimit – GjM

Shinë për rrëshqitje -C- (gjatësia e shinës)

Thellësia e hapësirës 
brenda në mur – B

Shinë për 
rrëshqitje C

Montage-
hilfe

 

Vizatim skematik – Të gjitha dimensionet në mm

TD

Gjerësia e kalimit 
GjK

Në varësi të kasës

Dimensioni i montimit -B- Dimensioni i montimit -B-
Nuk lejohet montimi i upave, prizave, varje ngarkesash etj. Nuk lejohet asnjë upë, prizë, varje ngarkesash etj. 

Gjerësia e montimit –MB

Gjatësia e shinës për rrëshqitje – C

Zona brenda murit 1 Zona brenda murit 2

11
,5

11
,5

ILHM

GjFD   Gjerësi fletë derë 
LFD     Lartësi flete dere
TFD      Trashësi flete dere 

B   Thellësia në mur
NV     Nevoja për vend

GjK    Gjerësia e kalimit 
LK       Lartësia e kalimit
DSh   Distanca nga shinat

HD     Hapësirë drite
TMP  Trashësia e murit të përfunduar
HM    Hapësira në mur

GjM   Gjerësia e montimit
LM    Lartësia e montimit 
C    Gjatësi shine 
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40 Knauf
Profil UW

Knauf
Profil UW

Knauf Profil UW

Knauf
Profil CW

Profil brenda në mur F

Bashkues për shinat
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Të gjitha dimensionet vlejnë për rrëshqitjen 
e plotë të fletës derës në mur

► Udhëzime
■  Për GjFD > 985 mm: Distanca e fiksuesve të profilit perimetral 

UW në tavan duhet të jetë ≤ 500 mm. Distanca nga akset e 
profile CW në zonën sipër derës ≤ 312,5 mm.

■  Profilet në zonën mbi dere duhet të lidhem me njëri tjetrin 
gjithmonë me anë të proçesit të perçinimit.

■  Mbrojtësin nga goditjet gjatë mbylljes së dyerve me dy kanate i 
gjeni në dyqanin e aksesorëve për dyer (nuk ofrohet nga Knauf)

■  Hapja sinkron si aksesor i veçantë (ofrohet vetëm për fletë dere druri)
■  Për fletë dere xhami këshillohet zbatimi me amortizator nga 

zona e mbylljes së derës. 
■ Prerje horizontale – Paraqitja e fletëse së derës prej xhami

Zbatimi i derës me dy kanate
DImensioni i montimit të fletës 
së derës dru dhe xham

Shembuj skicash të dimensioneve të montimit dhe përllogaritje – dere me dy kanate
W496.de-A4 Derë me dy kanate – dimensionet e montimit

 ■ Pamje ballore

21

Thellësia e hapësirës 
brenda në mur – B

Gjerësia e montimit – GjM

Shinë për rrëshqitje -C- (gjatësia e shinës)

Thellësia e hapësirës 
brenda në mur – B

Shinë për 
rrëshqitje C

Montage-
hilfe

 

Vizatim skematik – Të gjitha dimensionet në mm

TD

Gjerësia e kalimit 
GjK

Në varësi të kasës

Dimensioni i montimit -B- Dimensioni i montimit -B-
Nuk lejohet montimi i upave, prizave, varje ngarkesash etj. Nuk lejohet asnjë upë, prizë, varje ngarkesash etj. 

Gjerësia e montimit –MB

Gjatësia e shinës për rrëshqitje – C

Zona brenda murit 1 Zona brenda murit 2

11
,5

11
,5

ILHM

GjFD   Gjerësi fletë derë 
LFD     Lartësi flete dere
TFD      Trashësi flete dere 

B   Thellësia në mur
NV     Nevoja për vend

GjK    Gjerësia e kalimit 
LK       Lartësia e kalimit
DSh   Distanca nga shinat

HD     Hapësirë drite
TMP  Trashësia e murit të përfunduar
HM    Hapësira në mur

GjM   Gjerësia e montimit
LM    Lartësia e montimit 
C    Gjatësi shine 
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140 Knauf
Profil UW

Knauf
Profil UW

Knauf Profil UW

Knauf
Profil CW

Profil brenda në mur F

Bashkues për shinat
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Të gjitha dimensionet vlejnë për rrëshqitjen 
e plotë të fletës derës në mur

► Udhëzime
■  Për GjFD > 985 mm: Distanca e fiksuesve të profilit perimetral 

UW në tavan duhet të jetë ≤ 500 mm. Distanca nga akset e 
profile CW në zonën sipër derës ≤ 312,5 mm.

■  Profilet në zonën mbi dere duhet të lidhem me njëri tjetrin 
gjithmonë me anë të proçesit të perçinimit.

■  Mbrojtësin nga goditjet gjatë mbylljes së dyerve me dy kanate i 
gjeni në dyqanin e aksesorëve për dyer (nuk ofrohet nga Knauf)

■  Hapja sinkron si aksesor i veçantë (ofrohet vetëm për fletë dere druri)
■  Për fletë dere xhami këshillohet zbatimi me amortizator nga 

zona e mbylljes së derës. 
■ Prerje horizontale – Paraqitja e fletëse së derës prej xhami

Zbatimi i derës me dy kanate
DImensioni i montimit të fletës 
së derës dru dhe xham

Shembuj skicash të dimensioneve të montimit dhe përllogaritje – dere me dy kanate
W496.de-A4 Derë me dy kanate – dimensionet e montimit

 ■ Pamje ballore

21

Thellësia e hapësirës 
brenda në mur – B

Gjerësia e montimit – GjM

Shinë për rrëshqitje -C- (gjatësia e shinës)

Thellësia e hapësirës 
brenda në mur – B

Shinë për 
rrëshqitje C

Montage-
hilfe

 

Vizatim skematik – Të gjitha dimensionet në mm

TD

Gjerësia e kalimit 
GjK

Në varësi të kasës

Dimensioni i montimit -B- Dimensioni i montimit -B-
Nuk lejohet montimi i upave, prizave, varje ngarkesash etj. Nuk lejohet asnjë upë, prizë, varje ngarkesash etj. 

Gjerësia e montimit –MB

Gjatësia e shinës për rrëshqitje – C

Zona brenda murit 1 Zona brenda murit 2

11
,5

11
,5

ILHM

GjFD   Gjerësi fletë derë 
LFD     Lartësi flete dere
TFD      Trashësi flete dere 

B   Thellësia në mur
NV     Nevoja për vend

GjK    Gjerësia e kalimit 
LK       Lartësia e kalimit
DSh   Distanca nga shinat

HD     Hapësirë drite
TMP  Trashësia e murit të përfunduar
HM    Hapësira në mur

GjM   Gjerësia e montimit
LM    Lartësia e montimit 
C    Gjatësi shine 
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Profil UW

Knauf Profil UW

Knauf
Profil CW

Profil brenda në mur F

Bashkues për shinat
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Të gjitha dimensionet vlejnë për rrëshqitjen 
e plotë të fletës derës në mur

► Udhëzime
■  Për GjFD > 985 mm: Distanca e fiksuesve të profilit perimetral 

UW në tavan duhet të jetë ≤ 500 mm. Distanca nga akset e 
profile CW në zonën sipër derës ≤ 312,5 mm.

■  Profilet në zonën mbi dere duhet të lidhem me njëri tjetrin 
gjithmonë me anë të proçesit të perçinimit.

■  Mbrojtësin nga goditjet gjatë mbylljes së dyerve me dy kanate i 
gjeni në dyqanin e aksesorëve për dyer (nuk ofrohet nga Knauf)

■  Hapja sinkron si aksesor i veçantë (ofrohet vetëm për fletë dere druri)
■  Për fletë dere xhami këshillohet zbatimi me amortizator nga 

zona e mbylljes së derës. 
■ Prerje horizontale – Paraqitja e fletëse së derës prej xhami

Zbatimi i derës me dy kanate
DImensioni i montimit të fletës 
së derës dru dhe xham

Shembuj skicash të dimensioneve të montimit dhe përllogaritje – dere me dy kanate
W496.de-A4 Derë me dy kanate – dimensionet e montimit

 ■ Pamje ballore

21

Thellësia e hapësirës 
brenda në mur – B

Gjerësia e montimit – GjM

Shinë për rrëshqitje -C- (gjatësia e shinës)

Thellësia e hapësirës 
brenda në mur – B

Shinë për 
rrëshqitje C

Montage-
hilfe

 

Vizatim skematik – Të gjitha dimensionet në mm

TD

Gjerësia e kalimit 
GjK

Në varësi të kasës

Dimensioni i montimit -B- Dimensioni i montimit -B-
Nuk lejohet montimi i upave, prizave, varje ngarkesash etj. Nuk lejohet asnjë upë, prizë, varje ngarkesash etj. 

Gjerësia e montimit –MB

Gjatësia e shinës për rrëshqitje – C

Zona brenda murit 1 Zona brenda murit 2

11
,5

11
,5

ILHM

GjFD   Gjerësi fletë derë 
LFD     Lartësi flete dere
TFD      Trashësi flete dere 

B   Thellësia në mur
NV     Nevoja për vend

GjK    Gjerësia e kalimit 
LK       Lartësia e kalimit
DSh   Distanca nga shinat

HD     Hapësirë drite
TMP  Trashësia e murit të përfunduar
HM    Hapësira në mur

GjM   Gjerësia e montimit
LM    Lartësia e montimit 
C    Gjatësi shine 
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40 Knauf
Profil UW

Knauf
Profil UW

Knauf Profil UW

Knauf
Profil CW

Profil brenda në mur F

Bashkues për shinat
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Të gjitha dimensionet vlejnë për rrëshqitjen 
e plotë të fletës derës në mur

► Udhëzime
■  Për GjFD > 985 mm: Distanca e fiksuesve të profilit perimetral 

UW në tavan duhet të jetë ≤ 500 mm. Distanca nga akset e 
profile CW në zonën sipër derës ≤ 312,5 mm.

■  Profilet në zonën mbi dere duhet të lidhem me njëri tjetrin 
gjithmonë me anë të proçesit të perçinimit.

■  Mbrojtësin nga goditjet gjatë mbylljes së dyerve me dy kanate i 
gjeni në dyqanin e aksesorëve për dyer (nuk ofrohet nga Knauf)

■  Hapja sinkron si aksesor i veçantë (ofrohet vetëm për fletë dere druri)
■  Për fletë dere xhami këshillohet zbatimi me amortizator nga 

zona e mbylljes së derës.



 
■ Prerje horizontale – Paraqitja e fletëse së derës prej xhami

Zbatimi i derës me dy kanate
DImensioni i montimit të fletës 
së derës dru dhe xham

Shembuj skicash të dimensioneve të montimit dhe përllogaritje – dere me dy kanate
W496.de-A4 Derë me dy kanate – dimensionet e montimit

 ■ Pamje ballore

21

Thellësia e hapësirës 
brenda në mur – B

Gjerësia e montimit – GjM

Shinë për rrëshqitje -C- (gjatësia e shinës)

Thellësia e hapësirës 
brenda në mur – B

Shinë për 
rrëshqitje C

Montage-
hilfe

 

Vizatim skematik – Të gjitha dimensionet në mm

TD

Gjerësia e kalimit 
GjK

Në varësi të kasës

Dimensioni i montimit -B- Dimensioni i montimit -B-
Nuk lejohet montimi i upave, prizave, varje ngarkesash etj. Nuk lejohet asnjë upë, prizë, varje ngarkesash etj. 

Gjerësia e montimit –MB

Gjatësia e shinës për rrëshqitje – C

Zona brenda murit 1 Zona brenda murit 2

11
,5

11
,5

ILHM

GjFD   Gjerësi fletë derë 
LFD     Lartësi flete dere
TFD      Trashësi flete dere 

B   Thellësia në mur
NV     Nevoja për vend

GjK    Gjerësia e kalimit 
LK       Lartësia e kalimit
DSh   Distanca nga shinat

HD     Hapësirë drite
TMP  Trashësia e murit të përfunduar
HM    Hapësira në mur

GjM   Gjerësia e montimit
LM    Lartësia e montimit 
C    Gjatësi shine 
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Knauf Profil UW

Knauf
Profil CW

Profil brenda në mur F

Bashkues për shinat
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Të gjitha dimensionet vlejnë për rrëshqitjen 
e plotë të fletës derës në mur

► Udhëzime
■  Për GjFD > 985 mm: Distanca e fiksuesve të profilit perimetral 

UW në tavan duhet të jetë ≤ 500 mm. Distanca nga akset e 
profile CW në zonën sipër derës ≤ 312,5 mm.

■  Profilet në zonën mbi dere duhet të lidhem me njëri tjetrin 
gjithmonë me anë të proçesit të perçinimit.

■  Mbrojtësin nga goditjet gjatë mbylljes së dyerve me dy kanate i 
gjeni në dyqanin e aksesorëve për dyer (nuk ofrohet nga Knauf)

■  Hapja sinkron si aksesor i veçantë (ofrohet vetëm për fletë dere druri)
■  Për fletë dere xhami këshillohet zbatimi me amortizator nga 

zona e mbylljes së derës.

28_29

Dimensionet e montimit

Vizatim skematik – Të gjitha dimensionet në mm

Dimensionet e montimit

C

B

LF
D

GjFD

UK
L

DSh

B

C

B

TB
H

TBB

UK
L

TBB

B

 

Dimensionet e montimit  Paraqitja e kapësve për dyer xhami

 ■  Prerje vertikale

TD

OK Dysheme e 
përfunduar

La
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H-

Lartësia e rregu-
llueshme (+3 / -3)

Ndihmuese
për montim

21

TMP
d HM d  

TFD      Veshja me pllakë d       Profilet vertikale l   HM        HB      max. TD1)

125 2 x 12,5 CW 75 75 50 40 
150 2 x 12,5 CW 100 100 75 65 

Zbatimi                                        Dim. i montimit C     Dim. i montimir B 3)    DSh                        GjM                        LM

3) Për rrëshqitje të plotë të derës brenda në mur

Përllogaritja e dimensionit të montimit të dyerve me dimensione të veçanta (GjFD deri 1800 mm, LFD deri 2700 mm) për derë me dy kanate

Zbatimit Dim.e fletës së derës në mm Dim. e montimit në mm
GjFD LFD LFD B 2) DSh GjM  LM

Fletë dere me fiksim 
direkt në pllakë
(shiko faqe 15)

985 (2x)
1985 
ose
2110

3960 1005
2021 (për LFD 1985) 
ose
2146 (për LFD 2110)

1950
2000 (për LFD 1985) 
ose
2125 (për LFD 2110)

860 (2x) 3460 880 1700
735 (2x) 2960 755 1450
610 (2x) 2460 630 1200

Fletë dere druri më montim 
të fshehur
(shiko faqe 17)

985 (2x)
2000 
ose
2125

3960 1005
2021 (për LFD 2000) 
ose
2146 (për LFD 2125)

1950
2000 (për LFD 2000) 
ose
2125 (për LFD 2125)

860 (2x) 3460 880 1700
735 (2x) 2960 755 1450
610 (2x) 2460 630 1200

Fletë dere xhami
(shiko faqe 18)

985 (2x)
1980 
ose
2105

3960 1005
2021 (për LFD 1980) 
ose
2146 (për LFD 2105)

1950
2000 (për LFD 1985) 
ose
2125 (për LFD 2105)

860 (2x) 3460 880 1700
735 (2x) 2960 755 1450
610 (2x) 2460 630 1200

Pocket Kit mbulon të 4 gjerësitë, 2 lartësi dhe 2 konstruksione muri (CW 75 / CW 100)
 ■ Në rast se lartësia e fletës së derës LFD është më e madhe se Pocket Kit Standart (p.sh. > 2110 mm fletë dere druri) atëhere montimi bëhet i mundur me Pocket Kit për lartësi më të madhe.

1) Pëfshirë psh. korrnizat dekorative, dorezat

2) Në rast se përdoren korrniza të stukuara të përdoret trashësi flete dere 40 mm

Fletë dere druri me fiksim direkt në pllakë        4 x GjFD + 20 mm     GjFD - 5 mm              LFD + 36 mm            2 x GjF D - 20 mm      LFD + 15 mm
Fletë dere me montim të mbuluar                    4 x GjFD + 20 mm      GjFD - 5 mm              LFD + 21 mm            2 x Gj FD - 20 mm      LFD
Fletë dere xhami                                              4 x GjFD + 20 mm     GjFD - 5 mm               LFD + 41 mm            2 x GjFD - 20 mm      LFD + 20 mm

 
■ Prerje horizontale – Paraqitja e fletëse së derës prej xhami

Zbatimi i derës me dy kanate
DImensioni i montimit të fletës 
së derës dru dhe xham

Shembuj skicash të dimensioneve të montimit dhe përllogaritje – dere me dy kanate
W496.de-A4 Derë me dy kanate – dimensionet e montimit

 ■ Pamje ballore

21

Thellësia e hapësirës 
brenda në mur – B

Gjerësia e montimit – GjM

Shinë për rrëshqitje -C- (gjatësia e shinës)

Thellësia e hapësirës 
brenda në mur – B

Shinë për 
rrëshqitje C

Montage-
hilfe

 

Vizatim skematik – Të gjitha dimensionet në mm

TD

Gjerësia e kalimit 
GjK

Në varësi të kasës

Dimensioni i montimit -B- Dimensioni i montimit -B-
Nuk lejohet montimi i upave, prizave, varje ngarkesash etj. Nuk lejohet asnjë upë, prizë, varje ngarkesash etj. 

Gjerësia e montimit –MB

Gjatësia e shinës për rrëshqitje – C

Zona brenda murit 1 Zona brenda murit 2

11
,5

11
,5

ILHM

GjFD   Gjerësi fletë derë 
LFD     Lartësi flete dere
TFD      Trashësi flete dere 

B   Thellësia në mur
NV     Nevoja për vend

GjK    Gjerësia e kalimit 
LK       Lartësia e kalimit
DSh   Distanca nga shinat

HD     Hapësirë drite
TMP  Trashësia e murit të përfunduar
HM    Hapësira në mur

GjM   Gjerësia e montimit
LM    Lartësia e montimit 
C    Gjatësi shine 
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Knauf
Profil CW

Profil brenda në mur F

Bashkues për shinat
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Të gjitha dimensionet vlejnë për rrëshqitjen 
e plotë të fletës derës në mur

► Udhëzime
■  Për GjFD > 985 mm: Distanca e fiksuesve të profilit perimetral 

UW në tavan duhet të jetë ≤ 500 mm. Distanca nga akset e 
profile CW në zonën sipër derës ≤ 312,5 mm.

■  Profilet në zonën mbi dere duhet të lidhem me njëri tjetrin 
gjithmonë me anë të proçesit të perçinimit.

■  Mbrojtësin nga goditjet gjatë mbylljes së dyerve me dy kanate i 
gjeni në dyqanin e aksesorëve për dyer (nuk ofrohet nga Knauf)

■  Hapja sinkron si aksesor i veçantë (ofrohet vetëm për fletë dere druri)
■  Për fletë dere xhami këshillohet zbatimi me amortizator nga 

zona e mbylljes së derës.
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Dimensionet e montimit

Vizatim skematik – Të gjitha dimensionet në mm

Dimensionet e montimit

C

B
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GjFD

UK
L

DSh
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B

 

Dimensionet e montimit  Paraqitja e kapësve për dyer xhami

 ■  Prerje vertikale
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Lartësia e rregu-
llueshme (+3 / -3)

Ndihmuese
për montim

21

TMP
d HM d  

TFD      Veshja me pllakë d       Profilet vertikale l   HM        HB      max. TD1)

125 2 x 12,5 CW 75 75 50 40 
150 2 x 12,5 CW 100 100 75 65 

Zbatimi                                        Dim. i montimit C     Dim. i montimir B 3)    DSh                        GjM                        LM

3) Për rrëshqitje të plotë të derës brenda në mur

Përllogaritja e dimensionit të montimit të dyerve me dimensione të veçanta (GjFD deri 1800 mm, LFD deri 2700 mm) për derë me dy kanate

Zbatimit Dim.e fletës së derës në mm Dim. e montimit në mm
GjFD LFD LFD B 2) DSh GjM  LM

Fletë dere me fiksim 
direkt në pllakë
(shiko faqe 15)

985 (2x)
1985 
ose
2110

3960 1005
2021 (për LFD 1985) 
ose
2146 (për LFD 2110)

1950
2000 (për LFD 1985) 
ose
2125 (për LFD 2110)

860 (2x) 3460 880 1700
735 (2x) 2960 755 1450
610 (2x) 2460 630 1200

Fletë dere druri më montim 
të fshehur
(shiko faqe 17)

985 (2x)
2000 
ose
2125

3960 1005
2021 (për LFD 2000) 
ose
2146 (për LFD 2125)

1950
2000 (për LFD 2000) 
ose
2125 (për LFD 2125)

860 (2x) 3460 880 1700
735 (2x) 2960 755 1450
610 (2x) 2460 630 1200

Fletë dere xhami
(shiko faqe 18)

985 (2x)
1980 
ose
2105

3960 1005
2021 (për LFD 1980) 
ose
2146 (për LFD 2105)

1950
2000 (për LFD 1985) 
ose
2125 (për LFD 2105)

860 (2x) 3460 880 1700
735 (2x) 2960 755 1450
610 (2x) 2460 630 1200

Pocket Kit mbulon të 4 gjerësitë, 2 lartësi dhe 2 konstruksione muri (CW 75 / CW 100)
 ■ Në rast se lartësia e fletës së derës LFD është më e madhe se Pocket Kit Standart (p.sh. > 2110 mm fletë dere druri) atëhere montimi bëhet i mundur me Pocket Kit për lartësi më të madhe.

1) Pëfshirë psh. korrnizat dekorative, dorezat

2) Në rast se përdoren korrniza të stukuara të përdoret trashësi flete dere 40 mm

Fletë dere druri me fiksim direkt në pllakë        4 x GjFD + 20 mm     GjFD - 5 mm              LFD + 36 mm            2 x GjF D - 20 mm      LFD + 15 mm
Fletë dere me montim të mbuluar                    4 x GjFD + 20 mm      GjFD - 5 mm              LFD + 21 mm            2 x Gj FD - 20 mm      LFD
Fletë dere xhami                                              4 x GjFD + 20 mm     GjFD - 5 mm               LFD + 41 mm            2 x GjFD - 20 mm      LFD + 20 mm

 
■ Prerje horizontale – Paraqitja e fletëse së derës prej xhami

Zbatimi i derës me dy kanate
DImensioni i montimit të fletës 
së derës dru dhe xham

Shembuj skicash të dimensioneve të montimit dhe përllogaritje – dere me dy kanate
W496.de-A4 Derë me dy kanate – dimensionet e montimit

 ■ Pamje ballore

21

Thellësia e hapësirës 
brenda në mur – B

Gjerësia e montimit – GjM

Shinë për rrëshqitje -C- (gjatësia e shinës)

Thellësia e hapësirës 
brenda në mur – B

Shinë për 
rrëshqitje C

Montage-
hilfe

 

Vizatim skematik – Të gjitha dimensionet në mm

TD

Gjerësia e kalimit 
GjK

Në varësi të kasës

Dimensioni i montimit -B- Dimensioni i montimit -B-
Nuk lejohet montimi i upave, prizave, varje ngarkesash etj. Nuk lejohet asnjë upë, prizë, varje ngarkesash etj. 

Gjerësia e montimit –MB

Gjatësia e shinës për rrëshqitje – C

Zona brenda murit 1 Zona brenda murit 2

11
,5

11
,5

ILHM

GjFD   Gjerësi fletë derë 
LFD     Lartësi flete dere
TFD      Trashësi flete dere 

B   Thellësia në mur
NV     Nevoja për vend

GjK    Gjerësia e kalimit 
LK       Lartësia e kalimit
DSh   Distanca nga shinat

HD     Hapësirë drite
TMP  Trashësia e murit të përfunduar
HM    Hapësira në mur

GjM   Gjerësia e montimit
LM    Lartësia e montimit 
C    Gjatësi shine 
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40 Knauf
Profil UW

Knauf
Profil UW

Knauf Profil UW

Knauf
Profil CW

Profil brenda në mur F

Bashkues për shinat
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om
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Të gjitha dimensionet vlejnë për rrëshqitjen 
e plotë të fletës derës në mur

► Udhëzime
■  Për GjFD > 985 mm: Distanca e fiksuesve të profilit perimetral 

UW në tavan duhet të jetë ≤ 500 mm. Distanca nga akset e 
profile CW në zonën sipër derës ≤ 312,5 mm.

■  Profilet në zonën mbi dere duhet të lidhem me njëri tjetrin 
gjithmonë me anë të proçesit të perçinimit.

■  Mbrojtësin nga goditjet gjatë mbylljes së dyerve me dy kanate i 
gjeni në dyqanin e aksesorëve për dyer (nuk ofrohet nga Knauf)

■  Hapja sinkron si aksesor i veçantë (ofrohet vetëm për fletë dere druri)
■  Për fletë dere xhami këshillohet zbatimi me amortizator nga 

zona e mbylljes së derës.
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Dimensionet e montimit

Vizatim skematik – Të gjitha dimensionet në mm

Dimensionet e montimit

C

B

LF
D

GjFD

UK
L

DSh

B

C

B

TB
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B

 

Dimensionet e montimit  Paraqitja e kapësve për dyer xhami

 ■  Prerje vertikale
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Lartësia e rregu-
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Ndihmuese
për montim

21

TMP
d HM d  

TFD      Veshja me pllakë d       Profilet vertikale l   HM        HB      max. TD1)

125 2 x 12,5 CW 75 75 50 40 
150 2 x 12,5 CW 100 100 75 65 

Zbatimi                                        Dim. i montimit C     Dim. i montimir B 3)    DSh                        GjM                        LM

3) Për rrëshqitje të plotë të derës brenda në mur

Përllogaritja e dimensionit të montimit të dyerve me dimensione të veçanta (GjFD deri 1800 mm, LFD deri 2700 mm) për derë me dy kanate

Zbatimit Dim.e fletës së derës në mm Dim. e montimit në mm
GjFD LFD LFD B 2) DSh GjM  LM

Fletë dere me fiksim 
direkt në pllakë
(shiko faqe 15)

985 (2x)
1985 
ose
2110

3960 1005
2021 (për LFD 1985) 
ose
2146 (për LFD 2110)

1950
2000 (për LFD 1985) 
ose
2125 (për LFD 2110)

860 (2x) 3460 880 1700
735 (2x) 2960 755 1450
610 (2x) 2460 630 1200

Fletë dere druri më montim 
të fshehur
(shiko faqe 17)

985 (2x)
2000 
ose
2125

3960 1005
2021 (për LFD 2000) 
ose
2146 (për LFD 2125)

1950
2000 (për LFD 2000) 
ose
2125 (për LFD 2125)

860 (2x) 3460 880 1700
735 (2x) 2960 755 1450
610 (2x) 2460 630 1200

Fletë dere xhami
(shiko faqe 18)

985 (2x)
1980 
ose
2105

3960 1005
2021 (për LFD 1980) 
ose
2146 (për LFD 2105)

1950
2000 (për LFD 1985) 
ose
2125 (për LFD 2105)

860 (2x) 3460 880 1700
735 (2x) 2960 755 1450
610 (2x) 2460 630 1200

Pocket Kit mbulon të 4 gjerësitë, 2 lartësi dhe 2 konstruksione muri (CW 75 / CW 100)
 ■ Në rast se lartësia e fletës së derës LFD është më e madhe se Pocket Kit Standart (p.sh. > 2110 mm fletë dere druri) atëhere montimi bëhet i mundur me Pocket Kit për lartësi më të madhe.

1) Pëfshirë psh. korrnizat dekorative, dorezat

2) Në rast se përdoren korrniza të stukuara të përdoret trashësi flete dere 40 mm

Fletë dere druri me fiksim direkt në pllakë        4 x GjFD + 20 mm     GjFD - 5 mm              LFD + 36 mm            2 x GjF D - 20 mm      LFD + 15 mm
Fletë dere me montim të mbuluar                    4 x GjFD + 20 mm      GjFD - 5 mm              LFD + 21 mm            2 x Gj FD - 20 mm      LFD
Fletë dere xhami                                              4 x GjFD + 20 mm     GjFD - 5 mm               LFD + 41 mm            2 x GjFD - 20 mm      LFD + 20 mm

 
■ Prerje horizontale – Paraqitja e fletëse së derës prej xhami

Zbatimi i derës me dy kanate
DImensioni i montimit të fletës 
së derës dru dhe xham

Shembuj skicash të dimensioneve të montimit dhe përllogaritje – dere me dy kanate
W496.de-A4 Derë me dy kanate – dimensionet e montimit

 ■ Pamje ballore

21

Thellësia e hapësirës 
brenda në mur – B

Gjerësia e montimit – GjM

Shinë për rrëshqitje -C- (gjatësia e shinës)

Thellësia e hapësirës 
brenda në mur – B

Shinë për 
rrëshqitje C

Montage-
hilfe

 

Vizatim skematik – Të gjitha dimensionet në mm

TD

Gjerësia e kalimit 
GjK

Në varësi të kasës

Dimensioni i montimit -B- Dimensioni i montimit -B-
Nuk lejohet montimi i upave, prizave, varje ngarkesash etj. Nuk lejohet asnjë upë, prizë, varje ngarkesash etj. 

Gjerësia e montimit –MB

Gjatësia e shinës për rrëshqitje – C

Zona brenda murit 1 Zona brenda murit 2

11
,5

11
,5

ILHM

GjFD   Gjerësi fletë derë 
LFD     Lartësi flete dere
TFD      Trashësi flete dere 

B   Thellësia në mur
NV     Nevoja për vend

GjK    Gjerësia e kalimit 
LK       Lartësia e kalimit
DSh   Distanca nga shinat

HD     Hapësirë drite
TMP  Trashësia e murit të përfunduar
HM    Hapësira në mur

GjM   Gjerësia e montimit
LM    Lartësia e montimit 
C    Gjatësi shine 
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40 Knauf
Profil UW

Knauf
Profil UW

Knauf Profil UW

Knauf
Profil CW

Profil brenda në mur F

Bashkues për shinat
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Të gjitha dimensionet vlejnë për rrëshqitjen 
e plotë të fletës derës në mur

► Udhëzime
■  Për GjFD > 985 mm: Distanca e fiksuesve të profilit perimetral 

UW në tavan duhet të jetë ≤ 500 mm. Distanca nga akset e 
profile CW në zonën sipër derës ≤ 312,5 mm.

■  Profilet në zonën mbi dere duhet të lidhem me njëri tjetrin 
gjithmonë me anë të proçesit të perçinimit.

■  Mbrojtësin nga goditjet gjatë mbylljes së dyerve me dy kanate i 
gjeni në dyqanin e aksesorëve për dyer (nuk ofrohet nga Knauf)

■  Hapja sinkron si aksesor i veçantë (ofrohet vetëm për fletë dere druri)
■  Për fletë dere xhami këshillohet zbatimi me amortizator nga 

zona e mbylljes së derës.
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Dimensionet e montimit

Vizatim skematik – Të gjitha dimensionet në mm

Dimensionet e montimit

C

B

LF
D

GjFD
UK

L

DSh

B

C

B
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H

TBB
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L

TBB

B

 

Dimensionet e montimit  Paraqitja e kapësve për dyer xhami

 ■  Prerje vertikale
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Ndihmuese
për montim

21

TMP
d HM d  

TFD      Veshja me pllakë d       Profilet vertikale l   HM        HB      max. TD1)

125 2 x 12,5 CW 75 75 50 40 
150 2 x 12,5 CW 100 100 75 65 

Zbatimi                                        Dim. i montimit C     Dim. i montimir B 3)    DSh                        GjM                        LM

3) Për rrëshqitje të plotë të derës brenda në mur

Përllogaritja e dimensionit të montimit të dyerve me dimensione të veçanta (GjFD deri 1800 mm, LFD deri 2700 mm) për derë me dy kanate

Zbatimit Dim.e fletës së derës në mm Dim. e montimit në mm
GjFD LFD LFD B 2) DSh GjM  LM

Fletë dere me fiksim 
direkt në pllakë
(shiko faqe 15)

985 (2x)
1985 
ose
2110

3960 1005
2021 (për LFD 1985) 
ose
2146 (për LFD 2110)

1950
2000 (për LFD 1985) 
ose
2125 (për LFD 2110)

860 (2x) 3460 880 1700
735 (2x) 2960 755 1450
610 (2x) 2460 630 1200

Fletë dere druri më montim 
të fshehur
(shiko faqe 17)

985 (2x)
2000 
ose
2125

3960 1005
2021 (për LFD 2000) 
ose
2146 (për LFD 2125)

1950
2000 (për LFD 2000) 
ose
2125 (për LFD 2125)

860 (2x) 3460 880 1700
735 (2x) 2960 755 1450
610 (2x) 2460 630 1200

Fletë dere xhami
(shiko faqe 18)

985 (2x)
1980 
ose
2105

3960 1005
2021 (për LFD 1980) 
ose
2146 (për LFD 2105)

1950
2000 (për LFD 1985) 
ose
2125 (për LFD 2105)

860 (2x) 3460 880 1700
735 (2x) 2960 755 1450
610 (2x) 2460 630 1200

Pocket Kit mbulon të 4 gjerësitë, 2 lartësi dhe 2 konstruksione muri (CW 75 / CW 100)
 ■ Në rast se lartësia e fletës së derës LFD është më e madhe se Pocket Kit Standart (p.sh. > 2110 mm fletë dere druri) atëhere montimi bëhet i mundur me Pocket Kit për lartësi më të madhe.

1) Pëfshirë psh. korrnizat dekorative, dorezat

2) Në rast se përdoren korrniza të stukuara të përdoret trashësi flete dere 40 mm

Fletë dere druri me fiksim direkt në pllakë        4 x GjFD + 20 mm     GjFD - 5 mm              LFD + 36 mm            2 x GjF D - 20 mm      LFD + 15 mm
Fletë dere me montim të mbuluar                    4 x GjFD + 20 mm      GjFD - 5 mm              LFD + 21 mm            2 x Gj FD - 20 mm      LFD
Fletë dere xhami                                              4 x GjFD + 20 mm     GjFD - 5 mm               LFD + 41 mm            2 x GjFD - 20 mm      LFD + 20 mm



Nivelimi i lartësisë në rastin 
e montimit të kontruksionit mbi soletë
Montimi

Shembuj skicash të dimensionit të montimit dhe përllogaritje – derë me një kanat
W496.de-A6 Konstruksion metalik për derë më një kanat – dimensionet e montimit dhe përshkrimi

 ■ Pamje ballore
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Shinë për rrëshqitje -C- 
(Gjatësia e shinës për rrëshqitje)

Gjerësia e montimit –MB-

OK FFB

OK Soletë

Knauf Profil-UW

Knauf
Profil-CW

Knauf
Profil-CW

Knauf Profil-CWlKnauf
Profil UW

Knauf
Profil UW

Vizatim skematik – dimensionet në mm

Udhëzime
■  Në rast se sistemi do të montohet mbi 

soletë, zona e rrëshqitjes së derës (dimen-
sioni i montimit B) ngrihet mbi këndet e 
sipërme të dyshemsë së përfunduar, për
shembull me konstruksion metalik (shiko
skicën më lart).

Para fillimit të montimit
■  Kontrolloni dimensionet nga soleta para 

fillimit të montimit 
 ■ Dimensionet e kërkuara të konstruksionit të 

merren nga tabela e dimensioneve të 
montimit faqe 26 ose 28.

Nivelimi i lartësisë në rastin 
e montimit të kontruksionit mbi soletë
Montimi

Shembuj skicash të dimensionit të montimit dhe përllogaritje – derë me një kanat
W496.de-A6 Konstruksion metalik për derë më një kanat – dimensionet e montimit dhe përshkrimi

 ■ Pamje ballore
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Shinë për rrëshqitje -C- 
(Gjatësia e shinës për rrëshqitje)

Gjerësia e montimit –MB-

OK FFB

OK Soletë

Knauf Profil-UW

Knauf
Profil-CW

Knauf
Profil-CW

Knauf Profil-CWlKnauf
Profil UW

Knauf
Profil UW

Vizatim skematik – dimensionet në mm

Udhëzime
■  Në rast se sistemi do të montohet mbi 

soletë, zona e rrëshqitjes së derës (dimen-
sioni i montimit B) ngrihet mbi këndet e 
sipërme të dyshemsë së përfunduar, për
shembull me konstruksion metalik (shiko
skicën më lart).

Para fillimit të montimit
■  Kontrolloni dimensionet nga soleta para 

fillimit të montimit 
 ■ Dimensionet e kërkuara të konstruksionit të 

merren nga tabela e dimensioneve të 
montimit faqe 26 ose 28.

Nivelimi i lartësisë në rastin 
e montimit të kontruksionit mbi soletë
Montimi

Shembuj skicash të dimensionit të montimit dhe përllogaritje – derë me një kanat
W496.de-A6 Konstruksion metalik për derë më një kanat – dimensionet e montimit dhe përshkrimi

 ■ Pamje ballore
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Shinë për rrëshqitje -C- 
(Gjatësia e shinës për rrëshqitje)

Gjerësia e montimit –MB-

OK FFB

OK Soletë

Knauf Profil-UW

Knauf
Profil-CW

Knauf
Profil-CW

Knauf Profil-CWlKnauf
Profil UW

Knauf
Profil UW

Vizatim skematik – dimensionet në mm

Udhëzime
■  Në rast se sistemi do të montohet mbi 

soletë, zona e rrëshqitjes së derës (dimen-
sioni i montimit B) ngrihet mbi këndet e 
sipërme të dyshemsë së përfunduar, për
shembull me konstruksion metalik (shiko
skicën më lart).

Para fillimit të montimit
■  Kontrolloni dimensionet nga soleta para 

fillimit të montimit 
 ■ Dimensionet e kërkuara të konstruksionit të 

merren nga tabela e dimensioneve të 
montimit faqe 26 ose 28.

Nivelimi i lartësisë në rastin 
e montimit të kontruksionit mbi soletë
Montimi

Shembuj skicash të dimensionit të montimit dhe përllogaritje – derë me një kanat
W496.de-A6 Konstruksion metalik për derë më një kanat – dimensionet e montimit dhe përshkrimi
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Vizatim skematik – dimensionet në mm

Udhëzime
■  Në rast se sistemi do të montohet mbi 

soletë, zona e rrëshqitjes së derës (dimen-
sioni i montimit B) ngrihet mbi këndet e 
sipërme të dyshemsë së përfunduar, për
shembull me konstruksion metalik (shiko
skicën më lart).

Para fillimit të montimit
■  Kontrolloni dimensionet nga soleta para 
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 ■ Dimensionet e kërkuara të konstruksionit të 

merren nga tabela e dimensioneve të 
montimit faqe 26 ose 28.
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merren nga tabela e dimensioneve të 
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 ► Shiko broshurën Sistemet e dyerve 
      rrëshqitëse Knauf Pocket Kit Silent 

tneliS tiK tekcoP fuanK 

Pocket Kit Silent
Sistem Dere rrëshqitës Knauf 
me mbrojtje nga zhurmat

► Mirë të dihet
Në çdo ambjent ku kërkohet privatësi, vjen në 
përdorim Pocket Kit Silent
Pocket Kit Silent gjen përdorimin e saj psh. në
■ Ambjentet e mbledhjeve
■ Ambjentet e trajtimit të pacientëve
■ Ambjentet e zyrave
Matja e mbrojtjes nga zhurmat u krye me 
bashkëpunimin e prodhuesve të dyerve

►Udhëzime
■  Konstruksion i hollë trashësi muri i 

përfunduar vetëm 150 mm
■  Për të gjitha gjerësitë standartet ë fletëve të 

dyerve deri 1110 mm dhe lartësi flete dere 
deri 2110 mm

■  Plotëson klasën 2 të mbrotjes nga zhurmat 
     me > 32 dB
■  Seti i furnizimit është i njëjtë me atë të 

Pocket Kit Standart përfshirë ekstra 
korrnizat zë-zioluese dhe elemtet e tjerë 
zë-zuluese

.

Sistemi i derës rrëshqitëse Knauf Pocket Kit Silent 
vendoset në zonat ku duhet të plotësohen kërkesat 
e mbrojtjes nga zhurmat dhe është sistemi i parë i 
dyerve rrëshqitëse zë-izoluese që zhduket brenda 
në mur. 
Tiparet dalluese tësistemit janë shtresat izoluese 
nga të dyja anët (brenda murit/zona e mbylljes 
së derës) dhe izolimet ekstra në zonën ku varet dera 
dhe në zonën e dyshemesë.
Opsionale mund të jetë edhe përdorimi i një pragu 
si sipërfaqe izoluese e sheshtë në zonën e 
dyshemesë. 
Pocket Kit Silent vjen e paketuar në objekt. 
Të dhëna të tjera teknike mbi Pocket Kit Silent i 
gjeni në broshurën Knauf Sisteme të dyerve 
rrëshqitëse.
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Dyer rrëshqitëse pa kasë 
Veshja e korrnizës me shirita pllake gipsi më prerje-V

Trashësia e murit të 
përfunduar TMP 

Trashësia maks. e fletës 
së derës dru  1)  

Trashësi e fletës 
së derës xham

125 mm (CW 75 + 2 x 12,5) 40 mm 8/10/12 mm
150 mm (CW 100 + 2 x1 2,5) 65 mm 8/10/12 mm

1) Përfshirë p.sh. korrnizat dekorative, dorezat e dyerve

► Përparësitë në një vështrim:
■  Zgjidhje pa përdorim të korrnizave/kasave
■  Montim racional
■  Krijim fleksibël i sipërfaqes

Për një krijim të veçantë të hapjeve të dyerve 
rrëshqitëse në muret me konstruksion metalik, 
Knauf ofron si zgjidhje një korrnizë dere të 
stukuar pa kasë, të thjeshtë dhe me kosto të ulët
Shiritat e pllakave të gipsit të fabrikuara me 
prerje V përshtaten krejtësisht dhe mund të 
montohen pa problem.
Veshja me pllakë gipsi të sipërfqes së murit 
së bashkë me korrnizat prej shirita pllake gipsi, 
mundësojnë qe ky variant krijimi derë 
rrëshqitëse të ofrojnë një sipërfaqe të njëtrajtshme 
dhe të rrafshët edhe në zonën e derës.

Montim i thjeshtë dhe i shpejtë
■ Elementë të parafabrikuar dhe të 

prera sipas masës së dëshiruar
■ Vidhosje
■ Stukim
■ Përfundim i punës
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Trashësia e murit të 
përfunduar TMP 

Trashësia maks. e fletës 
së derës dru  1)  

Trashësi e fletës 
së derës xham

125 mm (CW 75 + 2 x 12,5) 40 mm 8/10/12 mm
150 mm (CW 100 + 2 x1 2,5) 65 mm 8/10/12 mm

1) Përfshirë p.sh. korrnizat dekorative, dorezat e dyerve

► Përparësitë në një vështrim:
■  Zgjidhje pa përdorim të korrnizave/kasave
■  Montim racional
■  Krijim fleksibël i sipërfaqes

Për një krijim të veçantë të hapjeve të dyerve 
rrëshqitëse në muret me konstruksion metalik, 
Knauf ofron si zgjidhje një korrnizë dere të 
stukuar pa kasë, të thjeshtë dhe me kosto të ulët
Shiritat e pllakave të gipsit të fabrikuara me 
prerje V përshtaten krejtësisht dhe mund të 
montohen pa problem.
Veshja me pllakë gipsi të sipërfqes së murit 
së bashkë me korrnizat prej shirita pllake gipsi, 
mundësojnë qe ky variant krijimi derë 
rrëshqitëse të ofrojnë një sipërfaqe të njëtrajtshme 
dhe të rrafshët edhe në zonën e derës.

Montim i thjeshtë dhe i shpejtë
■ Elementë të parafabrikuar dhe të 

prera sipas masës së dëshiruar
■ Vidhosje
■ Stukim
■ Përfundim i punës
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 Shirita për shpatullimin e dyerve pa kasë Knauf 

Seti për shpatullimin e dyerve prej druri

1 Shirita për veshjen e akitrarit 2  Shirit mbulues 3  Shirit ndihmës

4  Shirita për veshjen e shpatullave vertikale

 

Shirit
për zonën 
e sipërme të derës

5  Profil depërtues

 

Seti për shpatullimin e dyerve prej xhami

6  Shirita për veshjen e akitrarit 7  Shirit mbulues 8  Shirit ndihmës

9 Shirita për veshjen e shpatullave vertikale në zonën e mbyllje 10 Shirita për veshjen e shpatullave vertikale në zonën e hapjes
Shirit
për zonën e 
sipërme
të derës

Shirit për
zonën e 
sipërme
të derës

11  Profil depërtues 12  Profil mbyllës me izolues furçë

  

 ► Shiko udhëzimin për montimin e shiritave
veshës të shpatullave të dyerve (Tro139)

1112

Dyer rrëshqitëse pa kasë 
Veshja e korrnizës me shirita pllake gipsi më prerje-V

Trashësia e murit të 
përfunduar TMP 

Trashësia maks. e fletës 
së derës dru  1)  

Trashësi e fletës 
së derës xham

125 mm (CW 75 + 2 x 12,5) 40 mm 8/10/12 mm
150 mm (CW 100 + 2 x1 2,5) 65 mm 8/10/12 mm

1) Përfshirë p.sh. korrnizat dekorative, dorezat e dyerve

► Përparësitë në një vështrim:
■  Zgjidhje pa përdorim të korrnizave/kasave
■  Montim racional
■  Krijim fleksibël i sipërfaqes

Për një krijim të veçantë të hapjeve të dyerve 
rrëshqitëse në muret me konstruksion metalik, 
Knauf ofron si zgjidhje një korrnizë dere të 
stukuar pa kasë, të thjeshtë dhe me kosto të ulët
Shiritat e pllakave të gipsit të fabrikuara me 
prerje V përshtaten krejtësisht dhe mund të 
montohen pa problem.
Veshja me pllakë gipsi të sipërfqes së murit 
së bashkë me korrnizat prej shirita pllake gipsi, 
mundësojnë qe ky variant krijimi derë 
rrëshqitëse të ofrojnë një sipërfaqe të njëtrajtshme 
dhe të rrafshët edhe në zonën e derës.

Montim i thjeshtë dhe i shpejtë
■ Elementë të parafabrikuar dhe të 

prera sipas masës së dëshiruar
■ Vidhosje
■ Stukim
■ Përfundim i punës
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Seti për shpatullimin e dyerve prej druri
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4  Shirita për veshjen e shpatullave vertikale
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Seti për shpatullimin e dyerve prej xhami
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sipërme
të derës

Shirit për
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sipërme
të derës
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 ► Shiko udhëzimin për montimin e shiritave
veshës të shpatullave të dyerve (Tro139)
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prerje V përshtaten krejtësisht dhe mund të 
montohen pa problem.
Veshja me pllakë gipsi të sipërfqes së murit 
së bashkë me korrnizat prej shirita pllake gipsi, 
mundësojnë qe ky variant krijimi derë 
rrëshqitëse të ofrojnë një sipërfaqe të njëtrajtshme 
dhe të rrafshët edhe në zonën e derës.

Montim i thjeshtë dhe i shpejtë
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125 mm (CW 75 + 2 x 12,5) 40 mm 8/10/12 mm
150 mm (CW 100 + 2 x1 2,5) 65 mm 8/10/12 mm

1) Përfshirë p.sh. korrnizat dekorative, dorezat e dyerve
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■  Krijim fleksibël i sipërfaqes

Për një krijim të veçantë të hapjeve të dyerve 
rrëshqitëse në muret me konstruksion metalik, 
Knauf ofron si zgjidhje një korrnizë dere të 
stukuar pa kasë, të thjeshtë dhe me kosto të ulët
Shiritat e pllakave të gipsit të fabrikuara me 
prerje V përshtaten krejtësisht dhe mund të 
montohen pa problem.
Veshja me pllakë gipsi të sipërfqes së murit 
së bashkë me korrnizat prej shirita pllake gipsi, 
mundësojnë qe ky variant krijimi derë 
rrëshqitëse të ofrojnë një sipërfaqe të njëtrajtshme 
dhe të rrafshët edhe në zonën e derës.

Montim i thjeshtë dhe i shpejtë
■ Elementë të parafabrikuar dhe të 

prera sipas masës së dëshiruar
■ Vidhosje
■ Stukim
■ Përfundim i punës
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 Shirita për shpatullimin e dyerve pa kasë Knauf 

Seti për shpatullimin e dyerve prej druri

1 Shirita për veshjen e akitrarit 2  Shirit mbulues 3  Shirit ndihmës

4  Shirita për veshjen e shpatullave vertikale

 

Shirit
për zonën 
e sipërme të derës

5  Profil depërtues

 

Seti për shpatullimin e dyerve prej xhami
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 ► Shiko udhëzimin për montimin e shiritave
veshës të shpatullave të dyerve (Tro139)
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Korniza për dyer pa kasë Knauf
Veshje e shpatullave të derës me korrniza prej 
shirita pllake gipsi me prerje V

Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-H11 Flete dere xhami pa kasë

 ■ Prerje horizontale

 

Detaje bashkimi të fletës së derës pa kasë

 ■ Prerje vertikale  ■ Prerje horizontale

 

Zbatimi Dim. e fletës së derës në mm Dim. e montimit in mm
GjFD LFD GjK LK

1-kanat 2-kanate

Pocket Kit 
(CW 75 ose CW 100)
Fletë dere druri

985
1985 
ose  
2110

937 1925
1990 (për LFD 1985)
ose
2115 (për LFD 2110)

860 812 1675
735 687 1425
610 562 1175

Pocket Kit
(CW 75 oe CW 100)
Flete dere xhami

985
1980 
ose  
2105

937 1925
1990 (për LFD 1980)
ose
2115 (për LFD 2105)

860 812 1675
735 687 1425
610 562 1175

Të dhënat teknike

9

9

10

10
11

11

12
12

31
2

►Udhëzim
■  Tek dyert me dy kanatë të porositen 2 sete 

të korrnizave për dyër pa kasë
■  Profili përforcues përfshihet në setin e 

furnizimit
■  Furcë izolues për fletët e derës prej xhami 

përfshihen në setin e furnizimit

Gjerësia e kalimit –GjK

Gjerësia montimit -GjM-

Zona e brendshme në mur
Zona e mbylljes

së derë

Shirita fugëm-
bulues Kurt

Ngjitës i bardhë

Knauf Platten 2x 12,5 mm
Ngjitës i bardhë
Vidë vetfiletuese TN 3,5x35

Vidë vetfiletuese TN 3,9x45
a ≤ 800 mm, min. 2 Vida

Pllakë Knauf 2x 12,5 mm
Vidhimi:
Shtresa e 1-rë e pllakës TN 3,0x20 
Shtresa e 2-të e pllakës XTN 3,9x33
Vida Diamant
XTN 3,9x33 alle ≤ 250 mm

Ngjitës i bardhë

Zona e brendshme në mur Zona e mbylljes së derës

Ngjitës i bardhë
Shirita pllake
2x 12,5 mm

Shirita 
fugëmbulues

Korniza për dyer pa kasë Knauf
Veshje e shpatullave të derës me korrniza prej 
shirita pllake gipsi me prerje V

Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-H11 Flete dere xhami pa kasë

 ■ Prerje horizontale

 

Detaje bashkimi të fletës së derës pa kasë

 ■ Prerje vertikale  ■ Prerje horizontale

 

Zbatimi Dim. e fletës së derës në mm Dim. e montimit in mm
GjFD LFD GjK LK

1-kanat 2-kanate

Pocket Kit 
(CW 75 ose CW 100)
Fletë dere druri

985
1985 
ose  
2110

937 1925
1990 (për LFD 1985)
ose
2115 (për LFD 2110)

860 812 1675
735 687 1425
610 562 1175

Pocket Kit
(CW 75 oe CW 100)
Flete dere xhami

985
1980 
ose  
2105

937 1925
1990 (për LFD 1980)
ose
2115 (për LFD 2105)

860 812 1675
735 687 1425
610 562 1175

Të dhënat teknike

9

9

10

10
11

11

12
12

31
2

►Udhëzim
■  Tek dyert me dy kanatë të porositen 2 sete 

të korrnizave për dyër pa kasë
■  Profili përforcues përfshihet në setin e 

furnizimit
■  Furcë izolues për fletët e derës prej xhami 

përfshihen në setin e furnizimit

Gjerësia e kalimit –GjK

Gjerësia montimit -GjM-

Zona e brendshme në mur
Zona e mbylljes

së derë

Shirita fugëm-
bulues Kurt

Ngjitës i bardhë

Knauf Platten 2x 12,5 mm
Ngjitës i bardhë
Vidë vetfiletuese TN 3,5x35

Vidë vetfiletuese TN 3,9x45
a ≤ 800 mm, min. 2 Vida

Pllakë Knauf 2x 12,5 mm
Vidhimi:
Shtresa e 1-rë e pllakës TN 3,0x20 
Shtresa e 2-të e pllakës XTN 3,9x33
Vida Diamant
XTN 3,9x33 alle ≤ 250 mm

Ngjitës i bardhë

Zona e brendshme në mur Zona e mbylljes së derës

Ngjitës i bardhë
Shirita pllake
2x 12,5 mm

Shirita 
fugëmbulues

Korniza për dyer pa kasë Knauf
Veshje e shpatullave të derës me korrniza prej 
shirita pllake gipsi me prerje V

Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-H11 Flete dere xhami pa kasë

 ■ Prerje horizontale

 

Detaje bashkimi të fletës së derës pa kasë

 ■ Prerje vertikale  ■ Prerje horizontale

 

Zbatimi Dim. e fletës së derës në mm Dim. e montimit in mm
GjFD LFD GjK LK

1-kanat 2-kanate

Pocket Kit 
(CW 75 ose CW 100)
Fletë dere druri

985
1985 
ose  
2110

937 1925
1990 (për LFD 1985)
ose
2115 (për LFD 2110)

860 812 1675
735 687 1425
610 562 1175

Pocket Kit
(CW 75 oe CW 100)
Flete dere xhami

985
1980 
ose  
2105

937 1925
1990 (për LFD 1980)
ose
2115 (për LFD 2105)

860 812 1675
735 687 1425
610 562 1175

Të dhënat teknike

9

9

10

10
11

11

12
12

31
2

►Udhëzim
■  Tek dyert me dy kanatë të porositen 2 sete 

të korrnizave për dyër pa kasë
■  Profili përforcues përfshihet në setin e 

furnizimit
■  Furcë izolues për fletët e derës prej xhami 

përfshihen në setin e furnizimit

Gjerësia e kalimit –GjK

Gjerësia montimit -GjM-

Zona e brendshme në mur
Zona e mbylljes

së derë

Shirita fugëm-
bulues Kurt

Ngjitës i bardhë

Knauf Platten 2x 12,5 mm
Ngjitës i bardhë
Vidë vetfiletuese TN 3,5x35

Vidë vetfiletuese TN 3,9x45
a ≤ 800 mm, min. 2 Vida

Pllakë Knauf 2x 12,5 mm
Vidhimi:
Shtresa e 1-rë e pllakës TN 3,0x20 
Shtresa e 2-të e pllakës XTN 3,9x33
Vida Diamant
XTN 3,9x33 alle ≤ 250 mm

Ngjitës i bardhë

Zona e brendshme në mur Zona e mbylljes së derës

Ngjitës i bardhë
Shirita pllake
2x 12,5 mm

Shirita 
fugëmbulues

Korniza për dyer pa kasë Knauf
Veshje e shpatullave të derës me korrniza prej 
shirita pllake gipsi me prerje V

Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-H11 Flete dere xhami pa kasë

 ■ Prerje horizontale

 

Detaje bashkimi të fletës së derës pa kasë

 ■ Prerje vertikale  ■ Prerje horizontale

 

Zbatimi Dim. e fletës së derës në mm Dim. e montimit in mm
GjFD LFD GjK LK

1-kanat 2-kanate

Pocket Kit 
(CW 75 ose CW 100)
Fletë dere druri

985
1985 
ose  
2110

937 1925
1990 (për LFD 1985)
ose
2115 (për LFD 2110)

860 812 1675
735 687 1425
610 562 1175

Pocket Kit
(CW 75 oe CW 100)
Flete dere xhami

985
1980 
ose  
2105

937 1925
1990 (për LFD 1980)
ose
2115 (për LFD 2105)

860 812 1675
735 687 1425
610 562 1175

Të dhënat teknike

9

9

10

10
11

11

12
12

31
2

►Udhëzim
■  Tek dyert me dy kanatë të porositen 2 sete 

të korrnizave për dyër pa kasë
■  Profili përforcues përfshihet në setin e 

furnizimit
■  Furcë izolues për fletët e derës prej xhami 

përfshihen në setin e furnizimit

Gjerësia e kalimit –GjK

Gjerësia montimit -GjM-

Zona e brendshme në mur
Zona e mbylljes

së derë

Shirita fugëm-
bulues Kurt

Ngjitës i bardhë

Knauf Platten 2x 12,5 mm
Ngjitës i bardhë
Vidë vetfiletuese TN 3,5x35

Vidë vetfiletuese TN 3,9x45
a ≤ 800 mm, min. 2 Vida

Pllakë Knauf 2x 12,5 mm
Vidhimi:
Shtresa e 1-rë e pllakës TN 3,0x20 
Shtresa e 2-të e pllakës XTN 3,9x33
Vida Diamant
XTN 3,9x33 alle ≤ 250 mm

Ngjitës i bardhë

Zona e brendshme në mur Zona e mbylljes së derës

Ngjitës i bardhë
Shirita pllake
2x 12,5 mm

Shirita 
fugëmbulues



Korniza për dyer pa kasë Knauf
Veshje e shpatullave të derës me korrniza prej 
shirita pllake gipsi me prerje V

Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-H11 Flete dere xhami pa kasë

 ■ Prerje horizontale

 

Detaje bashkimi të fletës së derës pa kasë

 ■ Prerje vertikale  ■ Prerje horizontale

 

Zbatimi Dim. e fletës së derës në mm Dim. e montimit in mm
GjFD LFD GjK LK

1-kanat 2-kanate

Pocket Kit 
(CW 75 ose CW 100)
Fletë dere druri

985
1985 
ose  
2110

937 1925
1990 (për LFD 1985)
ose
2115 (për LFD 2110)

860 812 1675
735 687 1425
610 562 1175

Pocket Kit
(CW 75 oe CW 100)
Flete dere xhami

985
1980 
ose  
2105

937 1925
1990 (për LFD 1980)
ose
2115 (për LFD 2105)

860 812 1675
735 687 1425
610 562 1175

Të dhënat teknike

9

9

10

10
11

11

12
12

31
2

►Udhëzim
■  Tek dyert me dy kanatë të porositen 2 sete 

të korrnizave për dyër pa kasë
■  Profili përforcues përfshihet në setin e 

furnizimit
■  Furcë izolues për fletët e derës prej xhami 

përfshihen në setin e furnizimit

Gjerësia e kalimit –GjK

Gjerësia montimit -GjM-

Zona e brendshme në mur
Zona e mbylljes

së derë

Shirita fugëm-
bulues Kurt

Ngjitës i bardhë

Knauf Platten 2x 12,5 mm
Ngjitës i bardhë
Vidë vetfiletuese TN 3,5x35

Vidë vetfiletuese TN 3,9x45
a ≤ 800 mm, min. 2 Vida

Pllakë Knauf 2x 12,5 mm
Vidhimi:
Shtresa e 1-rë e pllakës TN 3,0x20 
Shtresa e 2-të e pllakës XTN 3,9x33
Vida Diamant
XTN 3,9x33 alle ≤ 250 mm

Ngjitës i bardhë

Zona e brendshme në mur Zona e mbylljes së derës

Ngjitës i bardhë
Shirita pllake
2x 12,5 mm

Shirita 
fugëmbulues

34_35

Knauf zargenlose Türlaibungen

Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-V11 Fletë dere druri pa kasë

 ■ Prerje vertikale

≥

W496.de-V10 Fletë dere xhami pa kasë

 ■ Prerje vertikale

≥

49

27

38

49

16

 ► Shiko instruksionn e montimit të fletës 
     së derës pa kasë (Tro139.de)

►Udhëzime
■  Vetëm për muret me konstruksion metalik Knauf W112 me veshje 2x 12,5 

dhe për përdorim të sistemit të derës rrëshqitëse Pocket Kit
■  Veshja e anësoreve dhe arkitraut mund të pritet në çdo dimensionin të 

dëshiruar.
■  Vetëm për gjerësi flete dere GjFD < 1300 mm dhe lartësi flete dere LFD < 

2110 mm
■  Zbatime dhe dimensione të tjera sipas kërkesës
■  Montimi i fletës së derës kryhet para vendosjes së mbulesës së 

shërbimit
■  Mbulesa e shërbimit shërben një mundësie kontrolli apo mirëmbajtje të 

mëvonshëm dhe duhet të stukohet përsëri.
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Korniza për dyer pa kasë Knauf
Veshje e shpatullave të derës me korrniza prej 
shirita pllake gipsi me prerje V

Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-H11 Flete dere xhami pa kasë

 ■ Prerje horizontale

 

Detaje bashkimi të fletës së derës pa kasë

 ■ Prerje vertikale  ■ Prerje horizontale

 

Zbatimi Dim. e fletës së derës në mm Dim. e montimit in mm
GjFD LFD GjK LK

1-kanat 2-kanate

Pocket Kit 
(CW 75 ose CW 100)
Fletë dere druri

985
1985 
ose  
2110

937 1925
1990 (për LFD 1985)
ose
2115 (për LFD 2110)

860 812 1675
735 687 1425
610 562 1175

Pocket Kit
(CW 75 oe CW 100)
Flete dere xhami

985
1980 
ose  
2105

937 1925
1990 (për LFD 1980)
ose
2115 (për LFD 2105)

860 812 1675
735 687 1425
610 562 1175

Të dhënat teknike

9

9

10

10
11

11

12
12

31
2

►Udhëzim
■  Tek dyert me dy kanatë të porositen 2 sete 

të korrnizave për dyër pa kasë
■  Profili përforcues përfshihet në setin e 

furnizimit
■  Furcë izolues për fletët e derës prej xhami 

përfshihen në setin e furnizimit

Gjerësia e kalimit –GjK

Gjerësia montimit -GjM-

Zona e brendshme në mur
Zona e mbylljes

së derë

Shirita fugëm-
bulues Kurt

Ngjitës i bardhë

Knauf Platten 2x 12,5 mm
Ngjitës i bardhë
Vidë vetfiletuese TN 3,5x35

Vidë vetfiletuese TN 3,9x45
a ≤ 800 mm, min. 2 Vida

Pllakë Knauf 2x 12,5 mm
Vidhimi:
Shtresa e 1-rë e pllakës TN 3,0x20 
Shtresa e 2-të e pllakës XTN 3,9x33
Vida Diamant
XTN 3,9x33 alle ≤ 250 mm

Ngjitës i bardhë

Zona e brendshme në mur Zona e mbylljes së derës

Ngjitës i bardhë
Shirita pllake
2x 12,5 mm

Shirita 
fugëmbulues

34_35

Knauf zargenlose Türlaibungen

Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-V11 Fletë dere druri pa kasë

 ■ Prerje vertikale

≥

W496.de-V10 Fletë dere xhami pa kasë

 ■ Prerje vertikale

≥
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 ► Shiko instruksionn e montimit të fletës 
     së derës pa kasë (Tro139.de)

►Udhëzime
■  Vetëm për muret me konstruksion metalik Knauf W112 me veshje 2x 12,5 

dhe për përdorim të sistemit të derës rrëshqitëse Pocket Kit
■  Veshja e anësoreve dhe arkitraut mund të pritet në çdo dimensionin të 

dëshiruar.
■  Vetëm për gjerësi flete dere GjFD < 1300 mm dhe lartësi flete dere LFD < 

2110 mm
■  Zbatime dhe dimensione të tjera sipas kërkesës
■  Montimi i fletës së derës kryhet para vendosjes së mbulesës së 

shërbimit
■  Mbulesa e shërbimit shërben një mundësie kontrolli apo mirëmbajtje të 

mëvonshëm dhe duhet të stukohet përsëri.
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e dyshemesëKorniza për dyer pa kasë Knauf

Veshje e shpatullave të derës me korrniza prej 
shirita pllake gipsi me prerje V

Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-H11 Flete dere xhami pa kasë

 ■ Prerje horizontale

 

Detaje bashkimi të fletës së derës pa kasë

 ■ Prerje vertikale  ■ Prerje horizontale

 

Zbatimi Dim. e fletës së derës në mm Dim. e montimit in mm
GjFD LFD GjK LK

1-kanat 2-kanate

Pocket Kit 
(CW 75 ose CW 100)
Fletë dere druri

985
1985 
ose  
2110

937 1925
1990 (për LFD 1985)
ose
2115 (për LFD 2110)

860 812 1675
735 687 1425
610 562 1175

Pocket Kit
(CW 75 oe CW 100)
Flete dere xhami

985
1980 
ose  
2105

937 1925
1990 (për LFD 1980)
ose
2115 (për LFD 2105)

860 812 1675
735 687 1425
610 562 1175

Të dhënat teknike

9

9

10

10
11

11

12
12

31
2

►Udhëzim
■  Tek dyert me dy kanatë të porositen 2 sete 

të korrnizave për dyër pa kasë
■  Profili përforcues përfshihet në setin e 

furnizimit
■  Furcë izolues për fletët e derës prej xhami 

përfshihen në setin e furnizimit

Gjerësia e kalimit –GjK

Gjerësia montimit -GjM-

Zona e brendshme në mur
Zona e mbylljes

së derë

Shirita fugëm-
bulues Kurt

Ngjitës i bardhë

Knauf Platten 2x 12,5 mm
Ngjitës i bardhë
Vidë vetfiletuese TN 3,5x35

Vidë vetfiletuese TN 3,9x45
a ≤ 800 mm, min. 2 Vida

Pllakë Knauf 2x 12,5 mm
Vidhimi:
Shtresa e 1-rë e pllakës TN 3,0x20 
Shtresa e 2-të e pllakës XTN 3,9x33
Vida Diamant
XTN 3,9x33 alle ≤ 250 mm

Ngjitës i bardhë

Zona e brendshme në mur Zona e mbylljes së derës

Ngjitës i bardhë
Shirita pllake
2x 12,5 mm

Shirita 
fugëmbulues

34_35

Knauf zargenlose Türlaibungen

Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-V11 Fletë dere druri pa kasë

 ■ Prerje vertikale

≥

W496.de-V10 Fletë dere xhami pa kasë

 ■ Prerje vertikale

≥
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 ► Shiko instruksionn e montimit të fletës 
     së derës pa kasë (Tro139.de)

►Udhëzime
■  Vetëm për muret me konstruksion metalik Knauf W112 me veshje 2x 12,5 

dhe për përdorim të sistemit të derës rrëshqitëse Pocket Kit
■  Veshja e anësoreve dhe arkitraut mund të pritet në çdo dimensionin të 

dëshiruar.
■  Vetëm për gjerësi flete dere GjFD < 1300 mm dhe lartësi flete dere LFD < 

2110 mm
■  Zbatime dhe dimensione të tjera sipas kërkesës
■  Montimi i fletës së derës kryhet para vendosjes së mbulesës së 

shërbimit
■  Mbulesa e shërbimit shërben një mundësie kontrolli apo mirëmbajtje të 

mëvonshëm dhe duhet të stukohet përsëri.
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Korniza për dyer pa kasë Knauf
Veshje e shpatullave të derës me korrniza prej 
shirita pllake gipsi me prerje V

Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-H11 Flete dere xhami pa kasë

 ■ Prerje horizontale

 

Detaje bashkimi të fletës së derës pa kasë

 ■ Prerje vertikale  ■ Prerje horizontale

 

Zbatimi Dim. e fletës së derës në mm Dim. e montimit in mm
GjFD LFD GjK LK

1-kanat 2-kanate

Pocket Kit 
(CW 75 ose CW 100)
Fletë dere druri

985
1985 
ose  
2110

937 1925
1990 (për LFD 1985)
ose
2115 (për LFD 2110)

860 812 1675
735 687 1425
610 562 1175

Pocket Kit
(CW 75 oe CW 100)
Flete dere xhami

985
1980 
ose  
2105

937 1925
1990 (për LFD 1980)
ose
2115 (për LFD 2105)

860 812 1675
735 687 1425
610 562 1175

Të dhënat teknike

9

9

10

10
11

11

12
12

31
2

►Udhëzim
■  Tek dyert me dy kanatë të porositen 2 sete 

të korrnizave për dyër pa kasë
■  Profili përforcues përfshihet në setin e 

furnizimit
■  Furcë izolues për fletët e derës prej xhami 

përfshihen në setin e furnizimit

Gjerësia e kalimit –GjK

Gjerësia montimit -GjM-

Zona e brendshme në mur
Zona e mbylljes

së derë

Shirita fugëm-
bulues Kurt

Ngjitës i bardhë

Knauf Platten 2x 12,5 mm
Ngjitës i bardhë
Vidë vetfiletuese TN 3,5x35

Vidë vetfiletuese TN 3,9x45
a ≤ 800 mm, min. 2 Vida

Pllakë Knauf 2x 12,5 mm
Vidhimi:
Shtresa e 1-rë e pllakës TN 3,0x20 
Shtresa e 2-të e pllakës XTN 3,9x33
Vida Diamant
XTN 3,9x33 alle ≤ 250 mm

Ngjitës i bardhë

Zona e brendshme në mur Zona e mbylljes së derës

Ngjitës i bardhë
Shirita pllake
2x 12,5 mm

Shirita 
fugëmbulues

34_35

Knauf zargenlose Türlaibungen

Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-V11 Fletë dere druri pa kasë

 ■ Prerje vertikale

≥

W496.de-V10 Fletë dere xhami pa kasë

 ■ Prerje vertikale

≥
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 ► Shiko instruksionn e montimit të fletës 
     së derës pa kasë (Tro139.de)

►Udhëzime
■  Vetëm për muret me konstruksion metalik Knauf W112 me veshje 2x 12,5 

dhe për përdorim të sistemit të derës rrëshqitëse Pocket Kit
■  Veshja e anësoreve dhe arkitraut mund të pritet në çdo dimensionin të 

dëshiruar.
■  Vetëm për gjerësi flete dere GjFD < 1300 mm dhe lartësi flete dere LFD < 

2110 mm
■  Zbatime dhe dimensione të tjera sipas kërkesës
■  Montimi i fletës së derës kryhet para vendosjes së mbulesës së 

shërbimit
■  Mbulesa e shërbimit shërben një mundësie kontrolli apo mirëmbajtje të 

mëvonshëm dhe duhet të stukohet përsëri.
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Korrnizat e stukura Knauf 
Profile alumini për përforcimin e këndeve të shpatullave të hapjes së derës 

 
 

Pocket Kit Standard

Zbatimi                          Dim. e fletës së derës në mm    Dim. e montimit në mm
GjFD    LFD              GjK               LK

1-kanat        2-kanate

Pocket Kit 
(CW 75 si dhe . CW 100)
Fletë dere druri

985
2000
ose  
2125

963 1925
2006 (për LFD 2000)
ose
2125 (për LFD 2125)

860 838 1675
735 713 1425
610 588 1175

Pocket Kit
(CW 75 bzw. CW 100)
Fletë dere xhami

985
1980 
ose  
2105

963 1925
2006 (për LFD 1980)
ose
2131 (për LFD 2105)

860 838 1675
735 713 1425
610 588 1175

► Këshilla Knauf

■   Stukimi të kryhet me Knauf Uniflott

■Për dyer rrëshqitëse pa kasë me fortësi të lartë
të këndeve dhe finiturë të përsosur

■ Integrohet në mënyrë të përsosur tek sistemet 
   e thata
■ E disponueshme për dyer druri dhe xhami
■ Montohet lehtë
■ Të disponueshme për të gjitha madhësitë 

standarte dhe lartësi më të mëdha
■ Për lartësi flete dere LFD der 2700 mm dhe 

gjerësi flete dere GjFD deri 1800 mm
■ Për trashësi flete dere 25 mm (me profil
    CW 75) dhe 150 mm (me profil CW 100)

Korrnizat e stukura Knauf 
Profile alumini për përforcimin e këndeve të shpatullave të hapjes së derës 

 
 

Pocket Kit Standard

Zbatimi                          Dim. e fletës së derës në mm    Dim. e montimit në mm
GjFD    LFD              GjK               LK

1-kanat        2-kanate

Pocket Kit 
(CW 75 si dhe . CW 100)
Fletë dere druri

985
2000
ose  
2125

963 1925
2006 (për LFD 2000)
ose
2125 (për LFD 2125)

860 838 1675
735 713 1425
610 588 1175

Pocket Kit
(CW 75 bzw. CW 100)
Fletë dere xhami

985
1980 
ose  
2105

963 1925
2006 (për LFD 1980)
ose
2131 (për LFD 2105)

860 838 1675
735 713 1425
610 588 1175

► Këshilla Knauf

■   Stukimi të kryhet me Knauf Uniflott

■Për dyer rrëshqitëse pa kasë me fortësi të lartë
të këndeve dhe finiturë të përsosur

■ Integrohet në mënyrë të përsosur tek sistemet 
   e thata
■ E disponueshme për dyer druri dhe xhami
■ Montohet lehtë
■ Të disponueshme për të gjitha madhësitë 

standarte dhe lartësi më të mëdha
■ Për lartësi flete dere LFD der 2700 mm dhe 

gjerësi flete dere GjFD deri 1800 mm
■ Për trashësi flete dere 25 mm (me profil
    CW 75) dhe 150 mm (me profil CW 100)

Korrnizat e stukura Knauf 
Profile alumini për përforcimin e këndeve të shpatullave të hapjes së derës 

 
 

Pocket Kit Standard

Zbatimi                          Dim. e fletës së derës në mm    Dim. e montimit në mm
GjFD    LFD              GjK               LK

1-kanat        2-kanate

Pocket Kit 
(CW 75 si dhe . CW 100)
Fletë dere druri

985
2000
ose  
2125

963 1925
2006 (për LFD 2000)
ose
2125 (për LFD 2125)

860 838 1675
735 713 1425
610 588 1175

Pocket Kit
(CW 75 bzw. CW 100)
Fletë dere xhami

985
1980 
ose  
2105

963 1925
2006 (për LFD 1980)
ose
2131 (për LFD 2105)

860 838 1675
735 713 1425
610 588 1175

► Këshilla Knauf

■   Stukimi të kryhet me Knauf Uniflott

■Për dyer rrëshqitëse pa kasë me fortësi të lartë
të këndeve dhe finiturë të përsosur

■ Integrohet në mënyrë të përsosur tek sistemet 
   e thata
■ E disponueshme për dyer druri dhe xhami
■ Montohet lehtë
■ Të disponueshme për të gjitha madhësitë 

standarte dhe lartësi më të mëdha
■ Për lartësi flete dere LFD der 2700 mm dhe 

gjerësi flete dere GjFD deri 1800 mm
■ Për trashësi flete dere 25 mm (me profil
    CW 75) dhe 150 mm (me profil CW 100)

Korrnizat e stukura Knauf 
Profile alumini për përforcimin e këndeve të shpatullave të hapjes së derës 

 
 

Pocket Kit Standard

Zbatimi                          Dim. e fletës së derës në mm    Dim. e montimit në mm
GjFD    LFD              GjK               LK

1-kanat        2-kanate

Pocket Kit 
(CW 75 si dhe . CW 100)
Fletë dere druri

985
2000
ose  
2125

963 1925
2006 (për LFD 2000)
ose
2125 (për LFD 2125)

860 838 1675
735 713 1425
610 588 1175

Pocket Kit
(CW 75 bzw. CW 100)
Fletë dere xhami

985
1980 
ose  
2105

963 1925
2006 (për LFD 1980)
ose
2131 (për LFD 2105)

860 838 1675
735 713 1425
610 588 1175

► Këshilla Knauf

■   Stukimi të kryhet me Knauf Uniflott

■Për dyer rrëshqitëse pa kasë me fortësi të lartë
të këndeve dhe finiturë të përsosur

■ Integrohet në mënyrë të përsosur tek sistemet 
   e thata
■ E disponueshme për dyer druri dhe xhami
■ Montohet lehtë
■ Të disponueshme për të gjitha madhësitë 

standarte dhe lartësi më të mëdha
■ Për lartësi flete dere LFD der 2700 mm dhe 

gjerësi flete dere GjFD deri 1800 mm
■ Për trashësi flete dere 25 mm (me profil
    CW 75) dhe 150 mm (me profil CW 100)



Korrnizat e stukura Knauf 
Profile alumini për përforcimin e këndeve të shpatullave të hapjes së derës 

 
 

Pocket Kit Standard

Zbatimi                          Dim. e fletës së derës në mm    Dim. e montimit në mm
GjFD    LFD              GjK               LK

1-kanat        2-kanate

Pocket Kit 
(CW 75 si dhe . CW 100)
Fletë dere druri

985
2000
ose  
2125

963 1925
2006 (për LFD 2000)
ose
2125 (për LFD 2125)

860 838 1675
735 713 1425
610 588 1175

Pocket Kit
(CW 75 bzw. CW 100)
Fletë dere xhami

985
1980 
ose  
2105

963 1925
2006 (për LFD 1980)
ose
2131 (për LFD 2105)

860 838 1675
735 713 1425
610 588 1175

► Këshilla Knauf

■   Stukimi të kryhet me Knauf Uniflott

■Për dyer rrëshqitëse pa kasë me fortësi të lartë
të këndeve dhe finiturë të përsosur

■ Integrohet në mënyrë të përsosur tek sistemet 
   e thata
■ E disponueshme për dyer druri dhe xhami
■ Montohet lehtë
■ Të disponueshme për të gjitha madhësitë 

standarte dhe lartësi më të mëdha
■ Për lartësi flete dere LFD der 2700 mm dhe 

gjerësi flete dere GjFD deri 1800 mm
■ Për trashësi flete dere 25 mm (me profil
    CW 75) dhe 150 mm (me profil CW 100)

LFLF

LA
LI

LH
LB

LD

LA

LKLK

LELE

LBLB

LCLC

LDLD

LGLG

LHLJ
LI
LJ

LG
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 ► Shiko instruksionin e montimit të korrnizave 
të stukuara për CW 75/100, dru/xham (Tro131.de)

Korrniza për kasat e dyerve Knauf 

Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-H5 Flete derës xhami me korrnizë të stukuar

 ■ Prerje horizontale

Stukimi

 

W496.de-V5 Fletë dere xhami me korrnizë të stukuar

 ■ Prerje vertikale

Detajet bashkimit të korrnizës

 ■ Prerje horizontale  ■ Prerje vertikale

 
Furça izoluese
Profil montues

Furça izoluese

Profil montues
Stukimi

Mbulesë inspektimi

Stukimi

Profil i sipërm

Korrnizë e stukuar për dru
Profil për shpatullim në zonën e 
mbylljes së derës, 1x
Profil për shpatullim në zonën e 
brendshme të murit, 2x
Profil për bashkimin e shinave për 
profilet arkitra 2x
Profil i sipërm për shpatullim, 2x
Kuti me vida, 1x
Mbajtëse e shinave për profilin bashkues, 2x
Mbulesë inspektimi, 2x
Izolues nga goditjet, 2x
Ndihmëse montuese - shpatullim, 4x

LA

LB

LC

LD
LE
LF
LG
LJ
LK

Korrnizë e stukuar për xham
LA Profil për shpatullim në zonën e 
mbylljes së derës, 1x
Profil për shpatullim në zonën e 
brendshme të murit, 2x
Profil për bashkimin e shinave për profilin arkitra 2x
Profil i sipërm për shpatullim, 2x
Kuti me vida, 1x
Mbajtëse e shinave për profilin bashkues, 2x
Mbulesë inspektimi, 2x
Profil për montimin e furçës izoluese, 2x
Furçë izoluese, 2x
Izoluese nga goditjet, 2x
Ndihmëse montuese - shpatullim, 4x

LA

LB

LC
LD
LE
LF
LG
LH
LI
LJ
LK

►Udhëzim
■  Tek fleta e derës prej druri aplikohet 

vetëm montimi i mbuluar i fletës së derës
■  Montimi dhe çmontimi i fletës së derës 

është e mundur në çdo kohë nëpërmjet 
mbulesës së inspektimit.

■  Trashësia maksimale e fletës së derës 
40 mm

Gjerësi montimi - MB
Gjerësi kalimi - DGB

Zona brenda në mur

Furça izoluese
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Korrnizat e stukura Knauf 
Profile alumini për përforcimin e këndeve të shpatullave të hapjes së derës 

 
 

Pocket Kit Standard

Zbatimi                          Dim. e fletës së derës në mm    Dim. e montimit në mm
GjFD    LFD              GjK               LK

1-kanat        2-kanate

Pocket Kit 
(CW 75 si dhe . CW 100)
Fletë dere druri

985
2000
ose  
2125

963 1925
2006 (për LFD 2000)
ose
2125 (për LFD 2125)

860 838 1675
735 713 1425
610 588 1175

Pocket Kit
(CW 75 bzw. CW 100)
Fletë dere xhami

985
1980 
ose  
2105

963 1925
2006 (për LFD 1980)
ose
2131 (për LFD 2105)

860 838 1675
735 713 1425
610 588 1175

► Këshilla Knauf

■   Stukimi të kryhet me Knauf Uniflott

■Për dyer rrëshqitëse pa kasë me fortësi të lartë
të këndeve dhe finiturë të përsosur

■ Integrohet në mënyrë të përsosur tek sistemet 
   e thata
■ E disponueshme për dyer druri dhe xhami
■ Montohet lehtë
■ Të disponueshme për të gjitha madhësitë 

standarte dhe lartësi më të mëdha
■ Për lartësi flete dere LFD der 2700 mm dhe 

gjerësi flete dere GjFD deri 1800 mm
■ Për trashësi flete dere 25 mm (me profil
    CW 75) dhe 150 mm (me profil CW 100)

LFLF

LA
LI

LH
LB

LD

LA

LKLK

LELE

LBLB

LCLC

LDLD

LGLG

LHLJ
LI
LJ

LG
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 ► Shiko instruksionin e montimit të korrnizave 
të stukuara për CW 75/100, dru/xham (Tro131.de)

Korrniza për kasat e dyerve Knauf 

Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-H5 Flete derës xhami me korrnizë të stukuar

 ■ Prerje horizontale

Stukimi

 

W496.de-V5 Fletë dere xhami me korrnizë të stukuar

 ■ Prerje vertikale

Detajet bashkimit të korrnizës

 ■ Prerje horizontale  ■ Prerje vertikale

 
Furça izoluese
Profil montues

Furça izoluese

Profil montues
Stukimi

Mbulesë inspektimi

Stukimi

Profil i sipërm

Korrnizë e stukuar për dru
Profil për shpatullim në zonën e 
mbylljes së derës, 1x
Profil për shpatullim në zonën e 
brendshme të murit, 2x
Profil për bashkimin e shinave për 
profilet arkitra 2x
Profil i sipërm për shpatullim, 2x
Kuti me vida, 1x
Mbajtëse e shinave për profilin bashkues, 2x
Mbulesë inspektimi, 2x
Izolues nga goditjet, 2x
Ndihmëse montuese - shpatullim, 4x

LA

LB

LC

LD
LE
LF
LG
LJ
LK

Korrnizë e stukuar për xham
LA Profil për shpatullim në zonën e 
mbylljes së derës, 1x
Profil për shpatullim në zonën e 
brendshme të murit, 2x
Profil për bashkimin e shinave për profilin arkitra 2x
Profil i sipërm për shpatullim, 2x
Kuti me vida, 1x
Mbajtëse e shinave për profilin bashkues, 2x
Mbulesë inspektimi, 2x
Profil për montimin e furçës izoluese, 2x
Furçë izoluese, 2x
Izoluese nga goditjet, 2x
Ndihmëse montuese - shpatullim, 4x

LA

LB

LC
LD
LE
LF
LG
LH
LI
LJ
LK

►Udhëzim
■  Tek fleta e derës prej druri aplikohet 

vetëm montimi i mbuluar i fletës së derës
■  Montimi dhe çmontimi i fletës së derës 

është e mundur në çdo kohë nëpërmjet 
mbulesës së inspektimit.

■  Trashësia maksimale e fletës së derës 
40 mm

Gjerësi montimi - MB
Gjerësi kalimi - DGB

Zona brenda në mur

Furça izoluese
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Korrnizat e stukura Knauf 
Profile alumini për përforcimin e këndeve të shpatullave të hapjes së derës 

 
 

Pocket Kit Standard

Zbatimi                          Dim. e fletës së derës në mm    Dim. e montimit në mm
GjFD    LFD              GjK               LK

1-kanat        2-kanate

Pocket Kit 
(CW 75 si dhe . CW 100)
Fletë dere druri

985
2000
ose  
2125

963 1925
2006 (për LFD 2000)
ose
2125 (për LFD 2125)

860 838 1675
735 713 1425
610 588 1175

Pocket Kit
(CW 75 bzw. CW 100)
Fletë dere xhami

985
1980 
ose  
2105

963 1925
2006 (për LFD 1980)
ose
2131 (për LFD 2105)

860 838 1675
735 713 1425
610 588 1175

► Këshilla Knauf

■   Stukimi të kryhet me Knauf Uniflott

■Për dyer rrëshqitëse pa kasë me fortësi të lartë
të këndeve dhe finiturë të përsosur

■ Integrohet në mënyrë të përsosur tek sistemet 
   e thata
■ E disponueshme për dyer druri dhe xhami
■ Montohet lehtë
■ Të disponueshme për të gjitha madhësitë 

standarte dhe lartësi më të mëdha
■ Për lartësi flete dere LFD der 2700 mm dhe 

gjerësi flete dere GjFD deri 1800 mm
■ Për trashësi flete dere 25 mm (me profil
    CW 75) dhe 150 mm (me profil CW 100)

LFLF

LA
LI

LH
LB

LD

LA

LKLK

LELE

LBLB
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LDLD

LGLG

LHLJ
LI
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 ► Shiko instruksionin e montimit të korrnizave 
të stukuara për CW 75/100, dru/xham (Tro131.de)

Korrniza për kasat e dyerve Knauf 

Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-H5 Flete derës xhami me korrnizë të stukuar

 ■ Prerje horizontale

Stukimi

 

W496.de-V5 Fletë dere xhami me korrnizë të stukuar

 ■ Prerje vertikale

Detajet bashkimit të korrnizës

 ■ Prerje horizontale  ■ Prerje vertikale

 
Furça izoluese
Profil montues

Furça izoluese

Profil montues
Stukimi

Mbulesë inspektimi

Stukimi

Profil i sipërm

Korrnizë e stukuar për dru
Profil për shpatullim në zonën e 
mbylljes së derës, 1x
Profil për shpatullim në zonën e 
brendshme të murit, 2x
Profil për bashkimin e shinave për 
profilet arkitra 2x
Profil i sipërm për shpatullim, 2x
Kuti me vida, 1x
Mbajtëse e shinave për profilin bashkues, 2x
Mbulesë inspektimi, 2x
Izolues nga goditjet, 2x
Ndihmëse montuese - shpatullim, 4x

LA

LB

LC

LD
LE
LF
LG
LJ
LK

Korrnizë e stukuar për xham
LA Profil për shpatullim në zonën e 
mbylljes së derës, 1x
Profil për shpatullim në zonën e 
brendshme të murit, 2x
Profil për bashkimin e shinave për profilin arkitra 2x
Profil i sipërm për shpatullim, 2x
Kuti me vida, 1x
Mbajtëse e shinave për profilin bashkues, 2x
Mbulesë inspektimi, 2x
Profil për montimin e furçës izoluese, 2x
Furçë izoluese, 2x
Izoluese nga goditjet, 2x
Ndihmëse montuese - shpatullim, 4x

LA

LB

LC
LD
LE
LF
LG
LH
LI
LJ
LK

►Udhëzim
■  Tek fleta e derës prej druri aplikohet 

vetëm montimi i mbuluar i fletës së derës
■  Montimi dhe çmontimi i fletës së derës 

është e mundur në çdo kohë nëpërmjet 
mbulesës së inspektimit.

■  Trashësia maksimale e fletës së derës 
40 mm

Gjerësi montimi - MB
Gjerësi kalimi - DGB

Zona brenda në mur

Furça izoluese
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Korrnizat e stukura Knauf 
Profile alumini për përforcimin e këndeve të shpatullave të hapjes së derës 

 
 

Pocket Kit Standard

Zbatimi                          Dim. e fletës së derës në mm    Dim. e montimit në mm
GjFD    LFD              GjK               LK

1-kanat        2-kanate

Pocket Kit 
(CW 75 si dhe . CW 100)
Fletë dere druri

985
2000
ose  
2125

963 1925
2006 (për LFD 2000)
ose
2125 (për LFD 2125)

860 838 1675
735 713 1425
610 588 1175

Pocket Kit
(CW 75 bzw. CW 100)
Fletë dere xhami

985
1980 
ose  
2105

963 1925
2006 (për LFD 1980)
ose
2131 (për LFD 2105)

860 838 1675
735 713 1425
610 588 1175

► Këshilla Knauf

■   Stukimi të kryhet me Knauf Uniflott

■Për dyer rrëshqitëse pa kasë me fortësi të lartë
të këndeve dhe finiturë të përsosur

■ Integrohet në mënyrë të përsosur tek sistemet 
   e thata
■ E disponueshme për dyer druri dhe xhami
■ Montohet lehtë
■ Të disponueshme për të gjitha madhësitë 

standarte dhe lartësi më të mëdha
■ Për lartësi flete dere LFD der 2700 mm dhe 

gjerësi flete dere GjFD deri 1800 mm
■ Për trashësi flete dere 25 mm (me profil
    CW 75) dhe 150 mm (me profil CW 100)

LFLF

LA
LI

LH
LB

LD

LA

LKLK

LELE

LBLB

LCLC

LDLD

LGLG
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 ► Shiko instruksionin e montimit të korrnizave 
të stukuara për CW 75/100, dru/xham (Tro131.de)

Korrniza për kasat e dyerve Knauf 

Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet në mm

W496.de-H5 Flete derës xhami me korrnizë të stukuar

 ■ Prerje horizontale

Stukimi

 

W496.de-V5 Fletë dere xhami me korrnizë të stukuar

 ■ Prerje vertikale

Detajet bashkimit të korrnizës

 ■ Prerje horizontale  ■ Prerje vertikale

 
Furça izoluese
Profil montues

Furça izoluese

Profil montues
Stukimi

Mbulesë inspektimi

Stukimi

Profil i sipërm

Korrnizë e stukuar për dru
Profil për shpatullim në zonën e 
mbylljes së derës, 1x
Profil për shpatullim në zonën e 
brendshme të murit, 2x
Profil për bashkimin e shinave për 
profilet arkitra 2x
Profil i sipërm për shpatullim, 2x
Kuti me vida, 1x
Mbajtëse e shinave për profilin bashkues, 2x
Mbulesë inspektimi, 2x
Izolues nga goditjet, 2x
Ndihmëse montuese - shpatullim, 4x

LA

LB

LC

LD
LE
LF
LG
LJ
LK

Korrnizë e stukuar për xham
LA Profil për shpatullim në zonën e 
mbylljes së derës, 1x
Profil për shpatullim në zonën e 
brendshme të murit, 2x
Profil për bashkimin e shinave për profilin arkitra 2x
Profil i sipërm për shpatullim, 2x
Kuti me vida, 1x
Mbajtëse e shinave për profilin bashkues, 2x
Mbulesë inspektimi, 2x
Profil për montimin e furçës izoluese, 2x
Furçë izoluese, 2x
Izoluese nga goditjet, 2x
Ndihmëse montuese - shpatullim, 4x

LA

LB

LC
LD
LE
LF
LG
LH
LI
LJ
LK

►Udhëzim
■  Tek fleta e derës prej druri aplikohet 

vetëm montimi i mbuluar i fletës së derës
■  Montimi dhe çmontimi i fletës së derës 

është e mundur në çdo kohë nëpërmjet 
mbulesës së inspektimit.

■  Trashësia maksimale e fletës së derës 
40 mm

Gjerësi montimi - MB
Gjerësi kalimi - DGB

Zona brenda në mur

Furça izoluese
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Krijoni hapësirën tuaj me kasat prej druri/xhami
me dyer rrëshqitëse që zhduken brenda në mur

Knauf Pocket Kit e ka derën nën “kontroll“
Nëpërmjet mundësive të kombinimit të fletës 
së derës dru/xham me kasë dru/çeliku ofron 
zgjidhje me vlerë të lartë. 
Një pëparësi e madhe e Sistemeve Pocket 
Kit është që ato mund të montohen 
pavarsisht nga prodhuesi i derës. 
Për shkak të individualizmit të sistemit, 
ofrohen mundësi të pafundme krijimi. 

► Ushëzim
■  Trashësia maksimale e fletës së derës për   
     fletë dere druri 40 mm (për CW 75) 65 mm 
     (për CW 100) 

 
 

Krijoni hapësirën tuaj me kasat prej druri/xhami
me dyer rrëshqitëse që zhduken brenda në mur

Knauf Pocket Kit e ka derën nën “kontroll“
Nëpërmjet mundësive të kombinimit të fletës 
së derës dru/xham me kasë dru/çeliku ofron 
zgjidhje me vlerë të lartë. 
Një pëparësi e madhe e Sistemeve Pocket 
Kit është që ato mund të montohen 
pavarsisht nga prodhuesi i derës. 
Për shkak të individualizmit të sistemit, 
ofrohen mundësi të pafundme krijimi. 

► Ushëzim
■  Trashësia maksimale e fletës së derës për   
     fletë dere druri 40 mm (për CW 75) 65 mm 
     (për CW 100) 

 
 

Krijoni hapësirën tuaj me kasat prej druri/xhami
me dyer rrëshqitëse që zhduken brenda në mur

Knauf Pocket Kit e ka derën nën “kontroll“
Nëpërmjet mundësive të kombinimit të fletës 
së derës dru/xham me kasë dru/çeliku ofron 
zgjidhje me vlerë të lartë. 
Një pëparësi e madhe e Sistemeve Pocket 
Kit është që ato mund të montohen 
pavarsisht nga prodhuesi i derës. 
Për shkak të individualizmit të sistemit, 
ofrohen mundësi të pafundme krijimi. 

► Ushëzim
■  Trashësia maksimale e fletës së derës për   
     fletë dere druri 40 mm (për CW 75) 65 mm 
     (për CW 100) 

 
 

Krijoni hapësirën tuaj me kasat prej druri/xhami
me dyer rrëshqitëse që zhduken brenda në mur

Knauf Pocket Kit e ka derën nën “kontroll“
Nëpërmjet mundësive të kombinimit të fletës 
së derës dru/xham me kasë dru/çeliku ofron 
zgjidhje me vlerë të lartë. 
Një pëparësi e madhe e Sistemeve Pocket 
Kit është që ato mund të montohen 
pavarsisht nga prodhuesi i derës. 
Për shkak të individualizmit të sistemit, 
ofrohen mundësi të pafundme krijimi. 

► Ushëzim
■  Trashësia maksimale e fletës së derës për   
     fletë dere druri 40 mm (për CW 75) 65 mm 
     (për CW 100) 



 
 

Krijoni hapësirën tuaj me kasat prej druri/xhami
me dyer rrëshqitëse që zhduken brenda në mur

Knauf Pocket Kit e ka derën nën “kontroll“
Nëpërmjet mundësive të kombinimit të fletës 
së derës dru/xham me kasë dru/çeliku ofron 
zgjidhje me vlerë të lartë. 
Një pëparësi e madhe e Sistemeve Pocket 
Kit është që ato mund të montohen 
pavarsisht nga prodhuesi i derës. 
Për shkak të individualizmit të sistemit, 
ofrohen mundësi të pafundme krijimi. 

► Ushëzim
■  Trashësia maksimale e fletës së derës për   
     fletë dere druri 40 mm (për CW 75) 65 mm 
     (për CW 100) 
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Sistemet Pocket Kit Knauf me kasë druri/çeliku

Shkalla 1:5 – të gjitha dimensionet mm

W496.de-H6 Fletë dere me kasë druri

 ■ Prerje horizontale
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Zona e 
mbylljes së derës

Profil përforcues 
12,5x35 mm

Profil brenda në mur

Knauf Profil CW
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Gjerësi montimi –GjB-

Dimensioni i jashtëm i kasës

Gjerësia e kalimit
-GjK

 

W496.de-V6 Fletë dere me kasë druri

 ■ Prerje vertikale
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Ndihmëse 
montuese

Kasat janë të disponueshme për trashësi flete dere dhe muri të përfunduar si më
poshtë:

Trashësi muri i përfunduar
FMP

Konstruksioni metalik
CW (= HM)

Dimensioni i brendshëm
DB

Trashësia max. e fletës të derës
FD 1)

125 75 50 40
150 100 75 65

1) Përfshirë korrnizat dekorative, doreza

W496.de-7 Flete dere druri me kasë çeliku

 ■ Prerje horizontale

TDZona brenda murit 

Zona brenda murit 

W
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W
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D

Gjerësia e montimit –GjM

Dimensionet e jashtme të kasës -b

Gjerësia e kalimit 
–DGB

 

W496.de-V7 Flete dere druri me kasë çeliku

 ■ Prerje vertikale
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Ndihmëse 
montuese

Profil brenda në muri

Zona e 
mbylljes së derës

Knauf Profil CW

Dysheme e 
përfunduar

 
 

Krijoni hapësirën tuaj me kasat prej druri/xhami
me dyer rrëshqitëse që zhduken brenda në mur

Knauf Pocket Kit e ka derën nën “kontroll“
Nëpërmjet mundësive të kombinimit të fletës 
së derës dru/xham me kasë dru/çeliku ofron 
zgjidhje me vlerë të lartë. 
Një pëparësi e madhe e Sistemeve Pocket 
Kit është që ato mund të montohen 
pavarsisht nga prodhuesi i derës. 
Për shkak të individualizmit të sistemit, 
ofrohen mundësi të pafundme krijimi. 

► Ushëzim
■  Trashësia maksimale e fletës së derës për   
     fletë dere druri 40 mm (për CW 75) 65 mm 
     (për CW 100) 
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Sistemet Pocket Kit Knauf me kasë druri/çeliku
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Krijoni hapësirën tuaj me kasat prej druri/xhami
me dyer rrëshqitëse që zhduken brenda në mur

Knauf Pocket Kit e ka derën nën “kontroll“
Nëpërmjet mundësive të kombinimit të fletës 
së derës dru/xham me kasë dru/çeliku ofron 
zgjidhje me vlerë të lartë. 
Një pëparësi e madhe e Sistemeve Pocket 
Kit është që ato mund të montohen 
pavarsisht nga prodhuesi i derës. 
Për shkak të individualizmit të sistemit, 
ofrohen mundësi të pafundme krijimi. 
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Sistemet e ndërtimit të thatë

  Knauf Kosova: Ahmet Krasniqi, Str. C3/A6-L1, 
Arberi, 10000 Prishtinë / Kosovë, 
Tel.: +381 38 733320, 
Fax: +381 38 543850, 
info@knauf-ks.com, 
ëëë.knauf-ks.com

Fax: +355 (0)4 225 77 61
ëë ë .knauf.al

Tel.: +355 (0)4 224 87 14

  Knauf Tirana: Rr. Jeronim De Rada, 
Nd.1, H.25, Ap.4 1017 Tirana, AL

Ruhen të drejtat për ndryshime teknike. Vlen çdo botim 
aktual. Karakteristikat konstruktive, statike dhe 
fiziko-ndërtimore e sistemeve Knauf mund të garantohen 
vetëm në rast se përdoren vetëm komponentët e sistemint 
Knauf apo produktet e këshilluara nga Knauf. Të dhënat i 
përkasin fazës tonë të zhvillimit aktual të teknikës. 
Rregullat e përgjithshme të njohura të teknikës ndërtimore, 
standartet përkatëse, direktivat, duhet të merren parasysh 
nga zbatuesi i sistemit krahas rregullave të përpunimit. 
Garancia për sistemet tona i reherohet vetëm cilësisë së 
lartë të materialeve tona, sasitë e konsumit dhe të dhënat 
mbi zbatimin janë vlera nga praktika, të cilat në rast të 
shmangjes nga kushtet mund të mos jenë më të aplikueshme.

Ruhen të gjitha të drejtat. Ndryshimet, rishtypja dhe 
riprodhimet foto-mekanike dhe elektronike, edhe nëse ato 
janë të pjesëshme kërkojnë shprehimisht aprovimin tonë.
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