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1. PODMÍNKY MONTÁŽE VNĚJŠÍCH DVEŘÍ 

Správná montáž je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na dlouhodobé a spolehlivé 
používání vnějších dveří. Montáž provedená v rozporu se stavební praxí může způsobit deformaci 
konstrukčních prvků rámu nebo křídel, blokování prvků kování, a v extrémních případech zničení 
vnějších dveří. Každé vnější dveře musí být vsazeny do hotového otvoru ve zdi. Je zakázáno obezdít 
dveřní rám zdí tak, aby tvořil konstrukční prvek pro zhotovení překladu stěny nad dveřmi (nesmí být 
dveře nosným konstrukčním prvkem stavby). V důsledku takového postupu by byly dveře osazeny 
těsně, bez žádných mezer, bez odpovídající izolace a pnutí ve zděné konstrukci by se přenášelo přes 
dveřní rám na křídlo, což by mělo za následek nesprávné fungování vnějších dveří. Při osazování musí 
být dodržována zásada, že během stavby stěn jsou ponechány otvory o rozměrech přesahujících 
vnější rozměry dveřního rámu. Otvor ve zdi musí být o 20-30 mm širší (10-15 mm na každé straně)  
a o 20-30 mm vyšší (10-15 mm na každé straně) než dveřní rám. Úhly v otvoru musí mít 90 stupňů  
a rozdíl úhlopříček nesmí být větší než 10 mm. Vnější dveře osazujte do neomítnutých montážních 
otvorů po dokončení omítání vnitřních stěn a dalších tzv. mokrých prací (vylévání podlah atd.). Dveře 
neosazujte v místnostech, v nichž přesahuje vlhkost vzduchu 60%. 
 

Vnější dveře musí být chráněny před přímým působením srážek a slunce použitím vhodného 
zastřešení. Zastřešení by mělo dávat stín v poledne, v letním období. Nad dveřmi instalujte stříšek, 
jehož obrys musí přesahovat rozměry otevřených dveří. Při montáži ve výklenku není stříšek nutný  
v případě, že nepřesahují rozměry otevřených dveří rozměry výklenku. 
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Prostředky používané během montáže musí mít neutrální pH a nesmí obsahovat sloučeniny  
ethyl-butylu a acetátů, jejich složení ověřte s Bezpečnostním listem výrobku. 
 

Pro montáž výrobku v souladu se stavebními předpisy a s tímto návodem doporučuje společnost  
POL-SKONE autorizované montážní firmy (seznam firem na www.pol-skone.eu). 
Během montáže dodržujte obecně platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Doporučujeme:  

 

 
 

2. MONTÁŽ VNĚJŠÍCH DVEŘÍ 

2.1. Po rozbalení zkontrolujte výrobek z hlediska kvality a množství (všechny nesrovnalosti oznamte 
Prodejci před montáží). Pokud nezjistíte žádné nesrovnalosti, můžete přistoupit k montáži 

2.2. Dveře montujte: 

• v polovině tloušťky stěny v případě plného zdiva tzn. jednovrstvého (obr. 2.1a)); 

• v blízkosti vnějšího okraje zdiva (obr. 2.1b)) v případě zdiva s vnějším zateplením;  

• v rovině izolační vrstvy v případě zdiva s vnitřním zateplením (obr. 2.1c)) – možnost tzv. montáže za 
tepla (s dodatečným použitím parotěsné a paropropustné folie). 

 

a)                                                    b)                        c) 

 
 

Obr. 2.1. Schéma montáže vnějších dveří. 
 

POZOR! Za účelem splnění dveřmi SATURN a ARGALI podmínek ochrany proti krádeži musí dveřní 
kliky a dveřní štíty mít alespoň 2. třídu odolnosti vůči vloupání dle normy EN 1906:2012, a bubnové 
vložky alespoň 4. třídu odolnosti klíče a alespoň 1. třídu odolnosti proti vstupu dle normy  
EN 1303:2005+AC:2008. 
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Obr. 2.2. 
 

2.3. Důkladně očistěte otvor ve zdi od všech nečistot a odstraňte nerovnosti. 
1) V případě tzv. montáže za tepla musíte nanést na povrch otvorů ve zdi základní nátěr. 

2.4. Sundejte křídlo z rámu. Za tímto účelem zvedněte křídlo v otevřené poloze (úhel mezi křídlem  
a rámem 900) a vysunutím závěsů z čepů sundejte křídlo z rámu. 

1) V případě tzv. montáže za tepla na vnější straně částí sloupků a nadpraží nalepte folii: 
a) paropropustnou o šířce 100 mm na vnější straně, 
b) parotěsnou o šířce 100 mm na vnitřní straně. 

Parotěsnou a paropropustnou folii odřízněte s asi 10 cm rezervou na koncích, zatímco v rozích 
nechte asi 4 cm. Odstraňte ochranný kryt lepidla určeného na lepení folie do rámu a nalepte folii 
na rám tak, aby přiléhala k rámu samolepící stranou. Ostatní část folie s páskou butylu určete pro 
přilepení na konstrukční vrstvu (obr 2.2.). 

2.5. Dveřní rámy by měly být montovány pomocí: 
a) 8 šroubů s rozpínací hmoždinkou - 4 ks na každou svislou hranu. V případě montáže rámu 

pomocí šroubů s rozpínací hmoždinkou (obr. 2.3.): před vložením dveřního rámu do 
montážního otvoru vyvrtejte ve zdi dvoustupňovým vrtákem o průměru 14 mm / 10 mm 

otvory pro rámové hmoždinky (doporučená velikost hmoždinek ∅10x152 mm) (rozmístění 
upevňovacích bodů dveřního rámu podle odst. c)). Po osazení rámu označte místa na 
upevňovací šrouby. Vrtákem o průměru 10 mm vyvrtejte otvory přes otvory v rámu, vsuňte 
do nich šrouby a lehce dotáhněte. Montáž pomocí šroubů s rozpínacími hmoždinkami nelze 
použít v případě montáže v rovině izolační vrstvy (obr. 2.1c)); 

 

                   

Parotěsná folie 

Nízkoexpanzni montážní pěna 
 

Paropropustá folie 
 

Šroub s rozpínací 
hmoždinkou 
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Obr. 2.3. Umístění rozpínacích hmoždinek. 
 

b) 8 montážních kotev - 4 ks na každou svislou hranu v případě montáže pomocí montážních 
kotev (obr. 2.4.): než osadíte rám do otvoru, přišroubujte kotvy k vnější části rámu pomocí 
vrutů o průměru 3,5x40 mm (rozmístění upevňovacích bodů rámu podle odst. c)). Po 
umístění dveřního rámu označte místa otvorů na upevňovací šrouby kotev, vyvrtejte ve zdi 
otvory pro hmoždinky o průměru 10x120 mm (rozpěrné nebo rychlé montáži), zasuňte do 
nich hmoždinky a připevněte kotvy pomocí vrutů. 
UPOZORNĚNÍ! V případě tzv. montáže za tepla připevněte kotvy k rámu až po nalepení na 
rám paropropustné a parotěsné folie tak, aby po montáži dveře do zdi byly kotvy pokryty  
folií. 

 

V případě vnějších dvoukřídlých dveří Elegant PLUS proveďte upevnění ve vodorovné části 
nadpraží pomocí vybrané montážní metody. Použité montážní prvky (šrouby s rozpínací 
hmoždinkou nebo montážní kotvy) by měly být připojeny ke zdi v polovině šířky dveřního rámu 
(obr.2.5.). 
 

               
Obr. 2.4. Umístění montážních kotev. 
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Obr. 2.5. Místo použití montážního prvku v dvoukřídlých dveřích Elegant PLUS. 
 

2.6. Kontakt prahu s betonem, cihlami utěsněte pomocí bitumenní pásky. Za tímto účelem nalepte 
bitumenní pásku na základ prahu před osazením dveřního rámu do montážního otvoru. 
Umístěte rám do montážního otvoru (na hotové podlaze) a upevněte pomocí klínů. Dejte pozor 
na to, aby byl práh podepřen na celé délce. Pomocí vodováhy nastavte svislou a vodorovnou 
polohu bočních  hran rámu a ve správné poloze dotáhněte klíny, aby nebylo možné polohu 
změnit. Pamatujte na to, aby byla vzdálenost mezi rámem a zdí na každé straně stejná. 
Zkontrolujte také úhlopříčky rámu, rozdíl jejich délky nesmí překročit 2 mm. V případě potřeby 
nastavte zatlučením nebo uvolněním klínů. Tak připravený rám namontujte do montážního 
otvoru pomocí montážních kotev nebo šroubů s rozpínací hmoždinkou. 

2.7. Při montáži bočních a horních nadsvětlíků pamatujte na to, že: 

• musíte je přišroubovat k sobě minimálně v 3 místech. Vzdálenost mezi vruty o průměru 4x60 
mm nesmí překračovat 500 mm, 

• Vnitřní drážky musí být vyplněny speciálně zhotovenými dřevěnými lištami (tzv. samostatné 
pero) v případě dveří s takovými drážkami (Elegant PLUS, Elegant Inox). Použití dřevěných lišt 
zajišťuje správné spojení dveří s nadsvětlíkem. 

• Utěsnění kontaktů spojů (obr. 2.6.) pomocí neutrálního silikonu pro venkovní použití 
(UPOZORNĚNÍ! Neutrální silikon používejte v souladu s pokyny výrobce silikonu). 

 

 
Obr. 2.6. Spojení nadsvětlíku s rámem. 
 

4x60 Vrut 

Neutrální silikon 
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2.8. Těsnění dveří (vyplnění mezery mezi dveřním rámem a zdí) proveďte polyuretanovou montážní 
pěnou pro venkovní použití. Doporučujeme použít nízkoexpanzní montážní pěnu a její výběr 
přizpůsobit ročnímu období (pěna pro letní nebo zimní použití). Těsnění prahu proveďte 
silikonem pro venkovní použití. (UPOZORNĚNÍ! Nízkoexpanzní montážní pěnu a neutrální silikon 
používejte v souladu s pokyny výrobce montážní pěny a silikonu). Polyuretanová montážní pěna 
po aplikaci do mezery získá na objemu a zcela mezeru utěsní. Existuje riziko, že špatným 
dávkováním pěny do mezery může dojít k situaci, když pěna přes své nadměrné množství 
nebude mít prostor k expanzi ven a může odtlačit rám ode zdi, což se projeví výdutím (zejména  
u dlouhých prvků). Aby se tomuto zabránilo, použijte max. 3 vodorovné montážní vzpěry. Konce 
vzpěr musí být zajištěny proti poškození sloupků rámu. Po osazení vzpěr zkontrolujte rozměry  
v drážce rámu a věnujte pozornost tomu, aby byl tento rozměr stejný v celé šířce a výšce dveří. 
1) V případě tzv. montáže za tepla před vyplněním mezer nízkoexpanzní montážní pěnou na 

vnější straně přilepte ke konstrukční vrstvě zdi paropropustnou folii. Pro zajištění těsného 
spojení přitlačte pásku butylu gumovým válečkem. 
Po trvalém přilepení ke konstrukční vrstvě paropropustné folie jemně odkloňte parotěsnou 
folii a vyplňte mezery mezi rámem a izolační vrstvou pomocí polyuretanové montážní pěny 
pro venkovní použití. 

2.9. Když nízkoexpanzní montážní pěna vytvrdne (dobu uvádí výrobce pěny) odstraňte klíny, doplňte 
nízkoexpanzní montážní pěnou mezery, které po nich zůstaly, a odstraňte nadbytek 
nízkoexpanzní montážní pěny ostrým předmětem tak, aby se nepoškodila folie. 
1) V případě tzv. montáže za tepla přilepte parotěsnou folii ke konstrukční vrstvě zdi tak, aby 

byly zakryty montážní kotvy. Pásku butylu přitlačte gumovým válečkem, aby bylo zajištěno 
těsné spojení folie se zdí. Po přilepení by měla folie přiléhat k podlaží na celé délce. 

2.10. Nasaďte dveřní křídlo, zkontrolujte mezeru mezi křídlem a rámem a správnost otevírání  
a uzavírání křídla (křídlo při zavírání by nemělo třít o zárubeň, a po uzavření musí přiléhat  
k těsnění). V případě montáže dvoukřídlových dveří postupujte stejně jako v případě 
jednokřídlových, kromě toho zkontrolujte, zda aktivní a pasivní křídla tvoří jednu rovinu a zda 
jsou horní okraje v jedné linii. V případě potřeby upravte závěsy imbusovým klíčem 4 mm  
(obr. 5.1.). Pokud je to nutné, dotáhněte upevňovací šrouby rámu. 

2.11. Proveďte omítky kolem dveřního rámu a zajistěte dveřní rám a křídlo před zašpiněním 
ochrannou páskou tzn. samolepící páskou s lepidlem, které neobsahuje rozpouštědla, určenou 
pro venkovní použití a pro lakované akrylové povrchy. (UPOZORNĚNÍ! Při používání ochranné 
pásky postupujte podle pokynů jejího výrobce. Pásku nalepte pouze na dobu zpracování  
a okamžitě po jeho dokončení odlepte). 

2.12. Otvory po rozpěrných šroubech zakryjte plastovými zástrčkami. 
2.13. Materiály a nářadí: základní nátěr, bitumenní páska, gumový váleček, klíny, vodováha, kotvy, 

šrouby s rozpínací hmoždinkou, vruty, neutrální silikon, nízkoexpanzní montážní pěna, 
ochranná páska, zástrčky, parotěsná folie, paropropustná folie, imbusový klíč 4 mm, vrtáky - 
nejsou součásti dodávky. 

2.14. V případě dodatečných kování (např.: kliky) provádějte jejich montáž a nastavení v souladu  
s připojeným samostatným návodem. 

 

3. NÁVOD NA PÉČI A ÚDRŽBU 
Pro zajištění dlouhodobé vysoké kvality dřevěných vnějších dveří, musíte je pravidelně čistit  
a udržovat vždy před zimním a letním obdobím.  
Vnější dveře jsou vystaveny působení okolního prostředí a povětrnostních podmínek. Týká se to 
především vnějších nátěrů (barva, lak). Rozhodující vliv na životnost vnějšího nátěru mají nepříznivé 
povětrnostní podmínky a znečištěné životní prostředí. Musíte proto systematicky kontrolovat stav 
nátěrů (zejména na vnější straně budovy). Aby prodloužit životnost vnějších dveří, musíte provádět 
jejich údržbu. 
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3.1. Dřevěné prvky. 

1. Čištění: Povrch dřevěných prvků alespoň dvakrát za rok pečlivě umyjte čistou vodou, aby 
odstranit prach a nečistoty způsobené hmyzem a podobné. Tyto mohou podporovat růst 
zelených řas  a plísní. 

2. Péče a údržba: po montáži, a potom alespoň dvakrát ročně (asi každých 6 měsíců), ale nikoli při 
mrazu, by měly být dřevěné prvky s nátěrem pokryty prostředky z údržbové sady pro dřevěná 
okna a dveře, obsahující produkty „Teknoclean 1956-00” i „Teknocare 42500-00 Surface 
maintenance” nebo jiným prostředkem na údržbu dřeva. UPOZORNĚNÍ! Před použitím 
prostředku na údržbu dřeva proveďte zkoušku produktu na nenápadném místě v souladu  
s pokyny výrobce. 

3. UPOZORNĚNÍ! Většina čisticích prostředků na okna obsahuje SALMIAK. Zbytky salmiaku po 
umytí oken musíte okamžitě odstranit čistou vodou a osušit prvky oken suchým hadříkem. 

 

3.2. Panely z nerezové oceli INOX (vnější dveře Elegant INOX, Saturn, Argali). 
Pro nerezovou ocel používejte běžně dostupné prostředky na broušené a leštěné povrchy. 
Seznam ukázkových druhů nečistot na povrchu nerezové oceli v závislosti na prostředí. 
 

Druh nečistot Prostředí Čisticí prostředky (hotové přípravky) 

cement a malta staveniště roztok obsahující malé množství kyseliny fosforečné,  
a potom voda (nejlépe demineralizovaná); 

otisky prstů běžný provoz voda s mýdlem nebo jemným čisticím prostředkem; 
přípravky na čištění skla bez obsahu chloridů; 

oleje a maziva průmysl přípravky na bázi alkoholu (např. denaturovaný líh nebo 
isopropylalkohol), rozpouštědla např. aceton;  
přípravky na čištění chromovaných prvků; 

barvy průmysl přípravky na odstraňování nátěrů na bázi alkalických 
sloučenin nebo rozpouštědel; 

 
 
 
 
 
 

Doporučení a zákazy: 
Je povoleno: 
1) Nerezovou ocel s leštěným povrchem (lesk) můžete čistit prostředky na čištění skla (používejte 

přípravky bez obsahu chloridů). 
2) Po čištění odstraňte zbytky vodou (nejlépe demineralizovanou) a osušte, aby se zabránilo 

vytvoření vodních stopů a skvrn. 
3) Nástroje pro čištění: měkký hadřík, semišová kůže, nylonová houba. 
4) Leštěné povrchy čistěte ve směru leštění, nikoli přes. 
 

Zákazy: 
1) K čištění nerezové oceli nepoužívejte čisticí prášky, protože mohou poškodit povrch. 
2) Nepoužívejte přípravky pro odstraňování omítky, zředěnou kyselinu chlorovodíkovou, bělidla, 

přípravky na čištění stříbra. 
3) Nepoužívejte drátěné kartáče z uhlíkové oceli, čisticí vlny, ocelové drátěnky. 
 

Doplňující informace: 
Produkty na bázi alkoholu, včetně denaturovaného lihu a isopropylalkoholu, rozpouštědla např. 
aceton nejsou schopny ovlivňovat antikorozní vlastnosti nerezové oceli. 
 

3.3. Pakety skel. 
1. V případě znečištění vyčistěte sklo čistým, měkkým hadříkem namočeným v běžně dostupném 

prostředku na čištění skleněných ploch. Můžete použít vodu s např. rostředkem na mytí nádobí. 
Skleněný povrch vytřete dosucha čistým měkkým hadříkem. 

2. V případě trvalých nečistot, jako je např. cementová omítka, neodstraňujte je za sucha. Za tímto 
účelem důkladně namočte sklo čistou vodou, aby tvrdé a ostré částice nasákly a aby bylo možné 
je snadno odstranit. 
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3. Při čištění skleněných ploch se vyhněte přímému stříkání na skla a prvky dveří. Čisticí prostředky 
aplikujte přímo na hadřík. Prostředky na mytí skla obsahují salmiak nebo amoniak, které mohou 
poškodit nátěr, proto neaplikujte prostředek na mytí skla na ostatní prvky dveří. 
 

3.4. Kovové prvky, jako jsou: 
1. Kliky, štíty čistěte měkkým hadříkem namočeným ve vodě, a potom vytřete dosucha.  

K čištění nepoužívejte agresivní chemické látky. 
 

3.5. Doporučujeme dokumentovat prováděné Kupujícím čisticí a údržbové činnosti, např. pomocí 
záznamů v deníku údržby. Tyto záznamy jsou potvrzením dodržování výše uvedených podmínek 
údržby. 

4.    NÁVOD NA RENOVACE VNĚJŠÍCH DVEŘÍ 

Časový interval, ve kterém musíte provádět renovaci, závisí na druhu nátěru a intenzitě 
atmosférických vlivů, které působí na konkrétní prvek vnějších dveří. 
Pokud jsou vnější dveře natřeny krycími barvami, doporučujeme prohlédnout technický stav jejich 
nátěru jednou za 4-5 let, pokud jsou natřeny transparentními barvami za 2-3 roky. 
Pokud během prohlídky zaznamenáte prasknutí, odprýsknutí nebo loupání nátěrové vrstvy, musíte 
neprodleně provést renovaci, aby se předešlo dalším škodám. V záruční době ohlaste nutnost 
renovace prodejci. 
Než začněte renovaci, zabezpečte kování a gumová těsnění. Všechny povrchy, které budou 
renovovány, musí být důkladně vyčištěny pomocí jemného čisticího prostředku a opláchnuty čistou 
vodou. 
Renovace se provádí v závislosti na stupni poškození povrchu a když:  
1) není nátěrový systém poškozen a vyžaduje pouze nějakou kosmetiku – je třeba důkladně  

odstranit prach, omyt a nechat vyschnout. Na suchý povrch naneste dvě vrstvy „Renovační barvy 
GORI 660” (transparentní nebo krycí) pomocí štětce na akryl. Druhou vrstvu naneste po čtyřech 
hodinách. 

2) má nátěr drobná poškození vrchní vrstvy, bez poškození dřeva (např.: loupání, prasknutí,  
odprýsknutí) - zdrsněte povrch smirkovým papírem (zrnitost 180 - 220). Dejte pozor, aby brousit 
jen poškozená místa a neodstranit základ. Důkladně odstraňte z povrchu prach, omyjte a nechte 
vyschnout. Na suchý povrch naneste dvě vrstvy „Renovační barvy GORI 660” (transparentní nebo 
krycí) pomocí štětce na akryl. Druhou vrstvu naneste po čtyřech hodinách. 

3) jsou rozsáhlá poškození nátěru - zdrsněte poškozený povrch smirkovým papírem (zrnitost 180 - 
220). Dejte pozor, aby brousit jen poškozená místa a neodstranit základ. Důkladně odstraňte  
z povrchu prach, omyjte a nechte vyschnout. Na suchý povrch naneste dvě vrstvy „Renovační 
barvy GORI 660” (transparentní nebo krycí) pomocí štětce na akryl. Druhou vrstvu naneste po 
čtyřech hodinách. 

4) je nátěr zcela zničen (hluboká poškození např. praskliny v nátěru, úbytky nátěru) – je nutno 
provést plnou rekonstrukci nátěru. Zdrsněte poškozený povrch až do čistého dřeva  
smirkovým papírem (zrnitost 180 - 220). Důkladně odstraňte z povrchu prach a zajistěte  
impregnačním prostředkem proti zmodrání a plísním. Úbytky a praskliny ve dřevě vyplňte 
omítkou pro venkovní použití. Když impregnační prostředek a omítka vyschnou, naneste na  
renovovaný povrch základ. Na suchý povrch naneste dvě vrstvy „Renovační barvy GORI 660” 
(transparentní nebo krycí) pomocí štětce na akryl. Druhou vrstvu naneste po čtyřech hodinách. 
 

Při malování dejte pozor na následující aspekty: neaplikujte základní a konečné nátěry při 
venkovní teplotě nižší než +8°C a při relativní vlhkostí vyšší než 85% ven nebo 60% v místnosti. 
Produkty rozpustné ve vodě, jako výše uvedené, mají omezenou skladovatelnost. Pokud jsou  
v uzavřených obalech a během přepravy a skladování není mraz, je jejich trvanlivost 18 měsíců. 
 

5.    NÁVOD NA NASTAVENÍ A ÚDRŽBU KOVÁNÍ 
Aby zajistit plynulé otevírání a zavírání dveří, musíte alespoň jednou za rok provést následující 
činnosti: 
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• upravte kování, 

• zkontrolujte a, pokud je to nutné, upravte upevnění prvků kování (dotáhněte vruty nebo vyměňte 
poškozené vruty), 

• všechny pohyblivé součásti kování namažte mazivem nebo olejem (používejte mazivo nebo olej na 
stroje bez obsahu pryskyřic a kyselin), 

• údržba těsnění – při otevřených dveřích vyčistěte těsnění od nečistot a prachu měkkým hadříkem 
namočeným ve vodě s tekutým čisticím prostředkem. Před uzavřením dveří důkladně osušte 
těsnění. V případě zjištění trvalého poškození nebo deformace vyměňte těsnění za nové. 

 

5.1.  Nastavení kování 
        K nastavení použijte imbusový klíč 4 mm. 

 
Obr. 5.1. Nastavení kování ve dveřích. 

 

6. TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ 

6.1. Podmínky pro transport. 

1) Dopravní prostředky by měly chránit přepravované zboží před povětrnostními vlivy a vlhkostí. 
Nakládací prostory musí být suché a čisté. Povrch stěn a podlahy nesmí mít vyčnívající nebo 
ostré prvky, které by mohly způsobit poškození výrobků. 

2) Jednokřídlé dveře jsou zabaleny do fólie a kartonu. Jednokřídlé dveře umístěte v jedné vrstvě 
vertikálně v řadách tak, že budou roviny křídel rovnoběžné s podélnou osou nákladní části 
vozidla. Dveřní křídla umístěná svisle by měla být zajištěna před pohybem během přepravy. 

3) Dvoukřídlé dveře jsou zabaleny do fólie a vybaveny kartonovými rohy, jsou umístěny na paletě 
a spojeny do balíčku pomocí konstrukce z dřevěných lišt, která chrání dveře před pohybem. 
Dvoukřídlé dveře přepravujte pouze na paletách, na nichž byly dodány výrobcem, bez porušení 
ochranné konstrukce. Palety umístěte v řadách tak, že budou roviny křídel rovnoběžné  
s podélnou osou nákladní části vozidla. Palety by měly být zajištěny před pohybem zboží 
během přepravy. 

4) Jedno-a dvoukřídlé dveře s nadsvětlíky jsou zabaleny do fólie a vybaveny kartonovými rohy, 
jsou umístěny na paletě a spojeny do balíčku pomocí konstrukce z dřevěných lišt, která chrání 
dveře před pohybem. Jedno-a dvoukřídlé dveře s nadsvětlíky přepravujte pouze na paletách, 
na nichž byly dodány výrobcem, bez porušení ochranné konstrukce. Palety umístěte v řadách 
tak, že budou dveře a nadsvětlíky rovnoběžné s podélnou osou nákladní části vozidla. Palety by 
měly být zajištěny před pohybem zboží během přepravy. 

6.2. Podmínky pro skladování. 

Vodorovně nastavení křídla 

Nastavení výšky křídla

Vodorovně nastavení křídla 
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1) Jednokřídlé dveře balené do kartonu vždy umísťujte ve svislé poloze na rovném, zpevněném  
a hladkém povrchu. V případě nezpevněného, nerovného povrchu vždy umísťujte výrobky na 
dřevěných podpěrách o výšce nejméně 15 cm, uspořádaných rovnoběžně vedle sebe. Dveře by 
měly být umístěny v původních obalech až do montáže. 

2) Dvoukřídlé dveře dodané na paletách by měly být do montáže skladovány na paletách, na 
nichž byly dodány výrobcem, bez porušení ochranné konstrukce. Zajistěte stabilitu palety. 

3) Jedno- a dvoukřídlé dveře s nadsvětlíky dodané na paletách by měly být do montáže  
skladovány na paletách, na nichž byly dodány výrobcem, bez porušení ochranné konstrukce. 
Zajistěte stabilitu palety. 

4) Výrobky nemohou být vystaveny mechanickému poškození způsobenému pádem, nárazem 
těžkým předmětem apod. 

5) Výrobky nemohou být skladovány v chodbách a ve vzdálenosti menší než 1,0 metr  
od aktivního topného zařízení. 

6) Výrobky by měly být skladovány v uzavřených, suchých a vzdušných místnostech, při kladné 
teplotě a vlhkosti vzduchu ne vyšší než 60%. 

7) Místo skladování výrobků nesmí je vystavovat vlhkosti, vysoké teplotě, chemikáliím,  
neodstranitelným znečištěním, přímému slunečnímu záření apod. 

 

7. OVLÁDÁNÍ A BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ 
Uživatele dveří by měli znát jejich určení, princip fungování, podmínky použití a údržby, jakož  
i záruční podmínky. Výrobce nenese odpovědnost za nedodržení Uživatelem oken pokynů  
a doporučení obsažených v Návodu. Po dokončení montáže poskytněte tento Návod Uživateli dveří. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Na dveřní křídlo nesmí 
působit żadně jině zátížení. 

Nievklade żadne předmě  
v prostor dveří. 
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Na dveřní křídlo nesmí 
působit jině zátížení. 

Zamek wielopunktowy. 
Zaryglowanie zamka. 

Vícebodový zámek. 
Otevírání. 

Vícebodový zámek. 
Uzavírání zámku. 


