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1. PODMÍNKY PRO MONTÁŽ 

Zárubně musíte osazovat v místnostech, v nichž jsou kompletně dokončeny stěny a podlahy (dřevěné 
zárubně nelze zazdívat). Po namontování dřevěných zárubní nesmíte provádět dokončovací „mokré 
práce”, jako vylévaní samonivelačních stěrek, pokládání dlažby a keramických obkladů atd. V případě 
dřevěných zárubní, které jsou určeny do místností, v nichž budete podlahu vytírat na mokro, musíte 
spodní hranu zárubně zajistit před montáží neutrálním silikonem. Po montáži musíte dodatečně 
utěsnit spojení zárubně a prahu s podlahou. Montáž dveří by měla být prováděna za podmínek 
stejných jako podmínky použití. Dveře nemontujte a neskladujte v místnostech, v nichž relativní 
vlhkost vzduchu překračuje 60%. 
 

Prostředky používané během montáže musí mít neutrální pH a nesmí obsahovat sloučeniny  
ethyl-butylu a acetátů, jejich složení ověřte s Bezpečnostním listem výrobku. 
 

 

2.  MONTÁŽ DVEŘÍ S DŘEVĚNOU PEVNOU NEBO NASTAVITELNOU ZÁRUBNÍ 

2.1. Po rozbalení kartonu zkontrolujte výrobek z hlediska množství (Tab. 1.) a kvality. Všechny 
nesrovnalosti oznamte Prodejci před montáží. Pokud nezjistíte žádné nesrovnalosti, můžete 
přistoupit k montáži. 

2.2.  Dveře s dřevěnou zárubní jsou dodávány jako celek. V případě dveří s nastavitelnou zárubní 

nastavitelná sada je dodávána odděleně v samostatném kartonu. 
 

                                             Tab. 1. Seznam prvků dveří s dřevěnou zárubní. 
 

                                        
 

                      
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

*možnost použít klesající těsnění v místo prahu. 

UPOZORNĚNÍ: Při zkrácení dveřních křídel k tomuto přizpůsobených výrobcem (zejména  
s hliníkovými lištami) dodržujte nezbytná bezpečnostní opatření. Okraje řezu chraňte před 
poškozením způsobeným řeznými nástroji nebo nalepením ochranné pásky (typ pásky viz bod 
2.11a)) na obou stranách křídla po celé šířce. Po dokončení řezání jemně přebruste okraje jemným 
brusným papírem a potom odstraňte ochrannou pásku. 

Část dveří Název prvku Množství 

 
 

Dveřní křídlo 

- nastavitelný závěs (horní křídlo) 
- trn proti vysazení 
- zámek 
- kukátko (volitelně podle objednávky) 
- samozavírací závěs horního křídla (volitelně 

podle objednávky) 

3 
2 
2 
1 
2 

 

Dřevěná 
pevná 

zárubeň 

přívěsný sloupek: 
- přívěsný plech 

 
2 

sloupek závěsů: 
- nastavitelný závěs (spodní křídlo) 
- plech trnu proti vysazení 
- samozavírací závěs spodního křídla (volitelně 

podle objednávky) 

 
3 
2 
2 

- práh s hliníkovou lištou* 1 

- nadpraží 1 

- plastové krytky 8 

Nastavitelná sada v případě dveří s nastavitelnou zárubní 1 

Montážní pomůcky jako: montážní pěna, šrouby s rozpínací hmoždinkou, 
ochranná páska, hybridní lepidlo, neutrální silikon, imbusový klíč 3 mm, 4 mm 
nejsou součástí dodávky. 

Obr. 1. 
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2.3. Zkontrolujte rozměry montážního otvoru. Otvor ve zdi musí být o 20-30 mm širší (10-15 mm na 
každé straně) a o 10-15 mm vyšší než zárubeň. Úhly v montážním otvoru musí mít 900, a rozdíl 
úhlopříček se nesmí lišit o více než 10 mm. 

2.4. Důkladně očistěte otvor ve zdi od všech nečistot a odstraňte nerovnosti. 
2.5. Odstraňte dveřní křídlo ze zárubně. Za tímto účelem otevřete křídlo (úhel 90o mezi křídlem  

a zárubní), zvedněte křídlo a vysunutím závěsů z čepů odpojte křídlo od zárubně.  

2.6. Odšroubujte doplňkový ochranný prvek na spodní straně prahu, který chrání práh před 

mechanickým poškozením během přepravy. 
2.7. Zárubeň vložte do otvoru ve stěně. Práh zárubně přilepte k podlaze hybridním lepidlem nebo 

neutrálním silikonem (POZOR! Hybridní lepidlo/neutrální silikon používejte v souladu s pokyny 
výrobce lepidla/silikonu). Ustavte zárubeň tak, aby byla ve svislé a vodorovné poloze, a zvláštní 
pozornost věnujte tomu, aby mezi svislými a vodorovnými částmi byly dodrženy pravé úhly. 
Osazení zárubně zkontrolujte pomocí vodováhy. Abyste se vyhnuli posunutí během osazování 
zárubně, musíte znehybnit svislé sloupky pomocí dřevěných klínů, a na třech místech mezi 
sloupky umístěte tři vodorovné montážní vzpěry. Konce vzpěr musí být chráněny proti poškození 
sloupků zárubně. Po osazení vzpěr zkontrolujte šířku v drážce zárubně a věnujte pozornost tomu, 
aby byl tento rozměr stejný po celé výšce zárubně.  
Zárubně by měly být upevněny k stěně pomocí 8 šroubů s rozpínací hmoždinkou (4 ks. na každý 

svislý sloupek, obr. 1.). Za tímto účelem vrtákem 10 vyvrtejte montážní otvory na šrouby  

s rozpínací hmoždinkou (doporučený rozměr šroubů 10x152 mm) přes otvory v sloupcích 
rámu. Do otvorů vsuňte šrouby s rozpínací hmoždinkou a lehce dotáhněte. 

2.8. Po osazení zárubně ve zdi znovu zkontrolujte šířku v drážce zárubně a věnujte pozornost tomu, 
aby byl tento rozměr stejný po celé výšce zárubně.  

2.9. Nasaďte dveřní křídlo na zárubeň, zkontrolujte, zda je mezera mezi křídlem a zárubní, a také 
mezi křídlem a prahem nebo podlahou ve všech místech stejná a zda se křídlo správně otevírá  
a zavírá (křídlo při zavírání by nemělo třít o zárubeň, a po uzavření musí přiléhat k těsnění).        
V případě potřeby upravte dotažením nebo uvolněním závěsu (imbusovým klíčem 4 mm)  
(obr. 2.). Pokud je to nutné, dotáhněte upevňovací šrouby zárubně.  
Před plněním mezery mezi stěnou a zárubní nízkoexpanzní montážní pěnou sundejte křídlo 
(podle bodu 2.4.). 
 

 
 

 
 

                                                               Obr. 2. Nastavení závěsu. 
 

2.10. Celý prostor mezi stěnou a zárubní vyplňte nízkoexpanzní montážní pěnou (POZOR! Pěnu 
používejte v souladu s pokyny výrobce montážní pěny). Když montážní pěna vytvrdne (dobu 
uvádí výrobce montážní pěny), odstraňte dřevěné klíny, doplňte  montážní pěnou mezery, 
které po nich zůstaly. Když montážní pěna vytvrdne (dobu uvádí výrobce montážní pěny), 
odstraňte nožem její nadbytek. 

2.11. Způsoby zpracování viditelné části montážní pěny mezi zárubní a stěnou: 

Vodorovné nastavení křídla 
 

Nastavení přítlaku křídla  
k těsnění 

Svislé nastavení křídla 
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a) Prostor mezi zárubní a stěnou zpracujte maltou (obr. 3a). Před nanášením malty nalepte 
na zárubeň ochrannou pásku, např. samolepící pásku s lepidlem bez obsahu rozpouštědel. 
(POZOR! V případě použití ochranné pásky používejte ji v souladu s pokyny výrobce pásky. 
Pásku nalepte pouze na čas zpracování a odstraňte ihned po dokončení prací). 

b) Prostor mezi zárubní a stěnou zakrýt dveřní lištou a podvalkem (obr. 3b). Aplikujte silikon 
po celém obvodu dveřního otvoru pod dveřní lištu a podvalek. 

c) V případě nastavitelné zárubně viditelnou část montážní pěny na straně opačné závěsům 
zakryjte regulační páskou (obr. 3c) nebo regulační páskou a regulačním panelem (obr. 3d). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 3. 
 

2.12. Montáž nastavitelných prvků (pouze pro dřevěnou nastavitelnou zárubeň). 
a) Umístěte regulační pásky na rovném povrchu (stůl, podlaha) a spojte od vnitřní strany 

excentrickými spojkami, zkontrolujte přesnost spojení na vnější straně (obr. 4.) (bez 
mezery na spoji pásek, bez posunu okrajů pásek). 

b) V případě rozsahu nastavení s použitím pouze pásek nejprve naneste silikon po celém 
obvodu do vyfrézovaných kanálů a po obvodu dveřního otvoru v stěně na straně 
nastavení, a potom vsuňte namontované regulační pásky. 
V případě nastavení s použitím regulačních panelů nejprve naneste silikon po celém 
obvodu do vyfrézovaných drážek zárubně, a potom vsuňte regulační panely. Nastavte 
regulační panely tak, aby byly ve svislé a vodorovné poloze, a zvláštní pozornost věnujte 
tomu, aby mezi svislými a vodorovnými částmi byly dodrženy pravé úhly. Zkontrolujte 
nastavení pomocí vodováhy. Abyste se vyhnuli posunutí během nastavení panelů, musíte 
znehybnit panely pomocí dřevěných klínů a na třech místech mezi panely umístěte tři 
vodorovné montážní vzpěry. Konce vzpěr musí být chráněny proti poškození povrchu 
panelů. Prostor mezi stěnou a regulačními panely bodově vyplňte nízkoexpanzní montážní 
pěnou. Když tato pěna zcela vytvrdne, vyplňte pěnou volný prostor. (POZOR! Pěnu 
používejte v souladu s pokyny výrobce pěny). Když montážní pěna vytvrdne (dobu uvádí 
výrobce montážní pěny) odstraňte dřevěné klíny, a v jejich místo aplikujte montážní pěnu. 
Když montážní pěna vytvrdne (dobu uvádí výrobce montážní pěny) odstraňte její nadbytek 
nožem. Potom naneste silikon po celém obvodu do vyfrézovaných drážek v regulačních 
panelech a po obvodu otvoru ve stěně na nastavitelné straně, a potom vsuňte 
namontované regulační pásky.  

Podvalek 

Hlavní část 

Montážní pěna 

Šroub s rozpínací  
hmoždinkou 

10x152 

 Dveřní lišta 
 

Hlavní část 

Montážní pěna 

Šroub s rozpínací  

hmoždinkou 10x152 

 
Malta 

Regulační páska 

Regulační páska 

Hlavní část Hlavní část 

Regulační panel 
 

Šroub s rozpínací  
hmoždinkou 

10x152 

 

Šroub s rozpínací  

hmoždinkou 10x152 

 

Malta 
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2.13. Otvory pro šrouby s rozpínací hmoždinkou zakryjte plastovými krytkami. 
2.14. Osaďte křídlo a znovu zkontrolujte, zda se křídlo otevírá a uzavírá správně, pokud je to nutné, 

proveďte nastavení (podle bodu 2.9.).  
 

   
Obr. 4. 

 

3. MONTÁŽ DVEŘÍ S OCELOVOU PEVNOU ZÁRUBNÍ 
3.1. Dveře s ocelovou zárubní jsou dodávány v jednotlivých baleních (odděleně dveřní křídlo, 

odděleně ocelová zárubeň). 
3.2. Po rozbalení křídla a zárubně zkontrolujte výrobek z hlediska množství (Tab. 2.) a kvality (všechny 

nesrovnalosti oznamte Prodejci před montáží). Pokud nezjistíte žádné nesrovnalosti, můžete 
přistoupit k montáži. 

 

Tab. 2. Seznam prvků dveří s ocelovou zárubní. 
 

 

3.3. Zkontrolujte rozměry montážního otvoru dveří. Otvor ve zdi musí být o 10 mm užší než vnější 
šířka zárubně a o 5 mm nižší než vnější výška zárubně. Úhly v montážním otvoru musí mít 900,  
a rozdíl úhlopříček se nesmí lišit o více než 10 mm. 

3.4. Důkladně očistěte otvor ve zdi od všech nečistot a odstraňte nerovnosti. 
3.5. Namontujte v zárubni závěsy (spodní křídla) umístěním „ploutve” závěsu do otvoru až do konce 

a dotáhnutím imbusovým klíčem 5mm. 
3.6. V drážce zárubně umístěte těsnění. 
3.7. Odstraňte spodní prvek – ocelovou plochou desku spojující sloupky zárubně. 
3.8. Montáž ocelové zárubně do zděné stěny. 
3.8.1. Montáž zárubně pomocí montážní pěny. 

1) Zárubeň vložte do otvoru ve stěně. Ustavte zárubeň tak, aby byla ve svislé a vodorovné 
poloze, a zvláštní pozornost věnujte tomu, aby mezi svislými a vodorovnými částmi byly 
dodrženy pravé úhly. Osazení zárubně zkontrolujte pomocí vodováhy. Abyste se vyhnuli 
posunutí během osazování zárubně, musíte znehybnit svislé sloupky pomocí dřevěných 
klínů, a na třech místech mezi sloupky umístěte tři vodorovné montážní vzpěry a dřevěný 

Část dveří Název prvku Množství 

 
Dveřní křídlo 

- nastavitelný závěs (horní křídlo) 
- trn proti vysazení 
- zámek 
- kukátko (volitelně podle objednávky) 
- klesající těsnění (volitelně podle objednávky) 

3 
2 
2 
1 
1 

Ocelová zárubeň 

- závěsy spodní křídlo 
- těsnění 
- práh s těsněním 
- plastové krytky 

3 
~5mb 

1 
8 

Montážní pomůcky jako: montážní pěna, šrouby s rozpínací hmoždinkou, ochranná páska, hybridní 
lepidlo, imbusový klíč 3 mm, 4 mm, 5 mm nejsou součástí dodávky. 

Excentrická spojka (na vnitřní straně) 
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práh. Konce vzpěr musí být chráněny proti poškození povrchu zárubně. Po osazení vzpěr 
zkontrolujte šířku v drážce zárubně a věnujte pozornost tomu, aby byl tento rozměr stejný 
po celé výšce zárubně (obr. 5.). 

 

 
 

Obr. 5. 
 

2) Přes otvory v montážních úchytech označte místa vrtání (vrták 10), potom vyvrtejte  

v stěně otvory vrtákem 10. Zárubně by měly být upevněny pomocí 8 šroubů s rozpínací 

hmoždinkou  (4 ks. na každou svislou hranu). Doporučený rozměr šroubů 10x152mm. Do 
otvorů vsuňte šrouby s rozpínací hmoždinkou a lehce dotáhněte. 

3) Po osazení zárubně ve zdi znovu zkontrolujte šířku v drážce zárubně a věnujte pozornost 
tomu, aby byl tento rozměr stejný po celé výšce zárubně. 

4) Nasaďte dveřní křídlo a zkontrolujte, zda se křídlo správně otevírá a zavírá (křídlo při zavírání 
by nemělo třít o zárubeň, a po uzavření musí přiléhat k těsnění). V případě potřeby upravte 
polohu zárubně v stěně. 

5) Před plněním mezery mezi stěnou a zárubní nízkoexpanzní montážní pěnou sundejte křídlo. 
6) Otvory po šroubech s rozpínací hmoždinkou zakryjte plastovými krytky. 
7) Celý prostor mezi stěnou a zárubní vyplňte nízkoexpanzní montážní pěnou. (POZOR! Pěnu 

používejte v souladu s pokyny výrobce montážní pěny). Když montážní pěna vytvrdne (dobu 
uvádí výrobce montážní pěny) odstraňte její nadbytek nožem. Potom odstraňte klíny (pokud 
byly použity), a v jejich místo aplikujte pěnu. 

8) Osaďte křídlo na zárubeň, zkontrolujte, zda mezera mezi křídlem a zárubní a mezi křídlem  
a podlahou je rovná. V případě potřeby proveďte nastavení závěsů (imbusový klíč 4 mm) 
(obr. 6). 

 
 

 
 

Obr. 6. 
 

Vodorovné nastavení křídla 
 

Svislé nastavení křídla 
 

Nastavení přítlaku křídla k těsnění vsunutím nebo vysunutím 
závěsů z úchytu v zárubni 
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9) Mezeru mezi stěnou a zárubní zpracujte maltou (obr. 7.). Před nanášením malty nalepte na 
zárubeň ochrannou pásku. (POZOR! V případě použití ochranné pásky použijte pásku  
s lepidlem bez obsahu rozpouštědel. Používejte ji v souladu s pokyny výrobce pásky. Pásku 
nalepte pouze na čas zpracování a odstraňte ihned po dokončení prací). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7. 
 

3.8.2. „Mokrá” montáž zárubně. 
1) K „mokré” montáži připravte otvory pro zalévání podle obr. 9.. 
2) Zárubeň vložte do otvoru ve stěně. Ustavte zárubeň tak, aby byla ve svislé a vodorovné 

poloze, a zvláštní pozornost věnujte tomu, aby mezi svislými a vodorovnými částmi byly 
dodrženy pravé úhly. Osazení zárubně zkontrolujte pomocí vodováhy. Abyste se vyhnuli 
posunutí během osazování zárubně, musíte znehybnit svislé sloupky pomocí dřevěných 
klínů, a na třech místech mezi sloupky umístěte tři vodorovné montážní vzpěry a dřevěný 
práh. Konce vzpěr musí být chráněny proti poškození povrchu zárubně. Po osazení vzpěr 
zkontrolujte šířku v drážce zárubně a věnujte pozornost tomu, aby byl tento rozměr stejný 
po celé výšce zárubně (obr. 5.). 

3) Přes otvory v montážních úchytech označte místa vrtání (vrták 10), potom vyvrtejte  

v stěně otvory vrtákem 10. Zárubně by měly být upevněny pomocí 8 šroubů s rozpínací 

hmoždinkou  (4 ks. na každou svislou hranu). Doporučený rozměr šroubů 10x152mm. Do 
otvorů vsuňte šrouby s rozpínací hmoždinkou a lehce dotáhněte. 

4) Po osazení zárubně ve zdi znovu zkontrolujte šířku v drážce zárubně a věnujte pozornost 
tomu, aby byl tento rozměr stejný po celé výšce zárubně. 

5) Nasaďte dveřní křídlo a zkontrolujte, zda se křídlo správně otevírá a zavírá (křídlo při zavírání 
by nemělo třít o zárubeň, a po uzavření musí přiléhat k těsnění). V případě potřeby upravte 
polohu zárubně v stěně. 

6) Před zalitím profilu zárubně sundejte křídlo. 
7) Otvory po šroubech s rozpínací hmoždinkou zakryjte plastovými krytky. 
8) Na straně opačné závěsům po obvodu zárubně připevněte ke stěně lištu, HDF nebo OSB 

desku chránící proti odtoku malty z profilu zárubně (obr. 8.). 
9) Stranu se závěsy zajistěte ochrannou páskou (POZOR! V případě použití ochranné pásky 

použijte pásku s lepidlem bez obsahu rozpouštědel. Používejte ji v souladu s pokyny výrobce 
pásky. Pásku nalepte pouze na čas zpracování a odstraňte ihned po dokončení prací). 

 

1 - Montážní pěna, 2 - Stena, 3 - Ocelová zárubeň, 4 - Malta 
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Obr. 8. 
 

10) Na straně otvorů pro zalévání (obr. 9.) protřete maltou prostor mezi stěnou a zárubní  
s výjimkou otvorů pro zalévání. Přes tyto otvory pomocí plnícího trychtýře důkladně zalijte 
maltou profil zárubně. Pro řádné rozložení malty po celém profilu zárubně během zalévání 
maltou poklepte gumovým kladivem. Tak smontovanou zárubeň nechte po dobu tvrdnutí 
malty. Potom zpracujte otvory pro zalévání maltou. 

 

 
 

Obr. 9. 
 

UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte urychlovače tvrdnutí malty, protože mohou mít negativní vliv 
na materiál zárubně - plech. 
 

11) Odstraňte lišty (HDF nebo OSB desky). Prostor mezi stěnou a zárubní vyplňte maltou. 
12) Osaďte dveřní křídlo na zárubeň, zkontrolujte, zda mezera mezi křídlem a zárubní a mezi 

křídlem a podlahou je rovná. V případě potřeby proveďte nastavení závěsů (imbusový klíč 
4mm) (obr. 6.). 

3.8.3. Montáž prahu k ocelové zárubni. 
1) Montáž dřevěného prahu proveďte hybridním lepidlem (POZOR! Hybridní lepidlo používejte 

v souladu s pokyny výrobce lepidla). Naneste tlustou vrstvu lepidla na spodní část prahu, 

Otvory pro zalévání 
 

HDF nebo OSB  
lišta nebo deska 

HDF nebo OSB  
lišta nebo deska 
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umístěte práh na podlahu a dosuňte do zavřeného křídla tak, aby se umístěné v rohu těsnění 
ohnulo. Otevřete křídlo. Nechte zaschnout. 

 

4. ZÁVĚREČNÉ ČINNOSTI 
4.1. Nastavení trnů proti vysazení. 

POZOR! Bezpodmínečně proveďte nastavení trnů proti vysazení. Nastavení se provádí 
zašroubováním/vyšroubováním plochým šroubovákem trnů proti vysazení umístěných na straně 
závěsů tak, aby se volně vsunuly v čepy zárubně. 

 

4.2. Nastavení klesajícího těsnění. 
V případě, že po otevření dveřního křídla tře klesající těsnění umístěné ve spodní části křídla  
o podlahu nebo znemožňuje volné uzavření křídla, je nutné je nastavit. Nastavení se provádí 
zašroubováním/vyšroubováním šroubu umístěného na těsnění na straně závěsu imbusovým 
klíčem 3 mm.  
Když jsou dveře zavřené, těsnění musí po celé délce přiléhat k podlaze. 

 

4.3. Montáž kliky. 
Montáž kliky proveďte v souladu s pokyny výrobce kliky. 
 

4.4. V případě kovaní jiných než uvedené v seznamu provádějte jejich nastavení v souladu se 
samostatným připojeným návodem. 

 

5. NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU 

5.1. Transport a skladování. 

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) Dveřní křídla/dveře/ocelové zárubně by měly být přepravovány ve svislé poloze. Dveřní 
křídla/dveře balené do kartonů a ocelové zárubně zabalené folií umístěte na spodním okraji tak, 
aby byly roviny dveřních křídel/dveří/zárubní rovnoběžné s podélnou osou nákladní části vozidla. 
Během transportu dveřní křídla/dveře/ocelové zárubně by měl být zajištěny před pohybem. 
Dveřní křídla balená v souladu s bodem 2.3)(1) přepravujte pouze na paletách, na nichž byla 
zabalena. Paleta by měla být chráněna polyuretanovými rohy a zabalena průtažnou fólií, což 
zajistí stabilitu nákladu.  

2.   Podmínky pro skladování. 
1) Výrobky by měly být skladovány v uzavřených, suchých a vzdušných místnostech, při kladné 

teplotě a vlhkosti vzduchu ne vyšší než provozní (nepřesahující 60%). 
2) Místo skladování dveře nesmí je vystavovat vlhkosti, vysoké teplotě, chemikáliím, 

neodstranitelným znečištěním, přímému slunečnímu záření apod. 
3) Dveřní křídla/dveře balené do kartonu a ocelové zárubně zabalené folií vždy umísťujte ve svislé 

poloze (na spodním okraji) 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. Dveřní křídla/dveře/ocelové zárubně se 
mohou také opírat o stěnu nebo jinou svislou přepážku. Zajistěte stabilitu tohoto umístění.  
(1) Dveřní křídla balená do kartonů můžete umísťovat vodorovně na dřevěné paletě  

o rozměrech stejných nebo větších než křídlo v množství max. 15 ks. Křídla umísťujte podle 
principu užší na širší. 

4) Dveřní křídla/dveře/zárubní nemohou být vystaveny mechanickému riziku pádu, kroucení, 
nárazu těžkým předmětem apod. 
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5) Dveřní křídla/dveře/zárubní nemohou být skladovány v chodbách a ve vzdálenosti menší než 
1,0 metr od aktivního topného zařízení. 

6) Dveřní křídla/dveře/zárubní by měly být skladovány v původních obalech až do montáže. 
 

5.2. Údržba a péče. 

Aby zachovat veškeré užitečné vlastnosti výrobku, doporučujeme provádět pravidelnou péči  
a údržbu. 

1. Údržba/péče vnějšího nátěru. 

Malované/lakované a laminované dveřní křídla/rámy a ocelové zárubně důkladně otřete hadříkem 
namočeným ve vodě (laminované, dýhované, malované prvky) nejméně dvakrát ročně (do vody 
můžete přidat jemný čisticí prostředek bez obsahu amoniaku), aby odstranit prach a jiné nečistoty. 
Poté houbou nebo hadříkem aplikujte jemný přípravek na údržbu dřeva nebo dřevovláknitých 
materiálů – přípravek aplikujte na houbu nebo hadřík, nikoli na čištěný povrch.  
UPOZORNĚNÍ! Před použitím přípravku na údržbu dřeva nebo dřevovláknitých materiálů proveďte 
zkoušku produktu na nenápadném místě v souladu s pokyny výrobce. Na laminované dveřní 
křídla/rámy a ocelové zárubně nepoužívejte přípravky s obsahem vosku nebo jiných lešticích látek. 
Nenanášejte přípravky s voskem a lešticími látkami na skleněné povrchy. 

2. Údržba kování. 

Aby zajistit plynulé otevírání a zavírání dveří, musíte alespoň jednou za rok provést následující 
činnosti: 
1) upravte kování, 
2) zkontrolujte a, pokud je to nutné, upravte upevnění prvků kování (dotáhněte vruty nebo 

vyměňte poškozené vruty), 
3) všechny pohyblivé součásti kování namažte mazivem nebo olejem (používejte mazivo nebo olej 

na stroje bez obsahu pryskyřic a kyselin). 

3. Údržba těsnění. 

Při otevřených dveřích vyčistěte těsnění od nečistot a prachu měkkým hadříkem namočeným ve 
vodě s tekutým čisticím prostředkem. V případě zjištění trvalého poškození nebo deformace 
vyměňte těsnění za nové. 

4. Údržba hliníkových profilů. 

Hliníkové profily důkladně vyčistěte vlhkým hadříkem namočeným ve vodě nejméně dvakrát ročně 
(do vody lze přidat jemný čisticí prostředek bez obsahu amoniaku), aby odstranit prach a jiné 
nečistoty.  

5. Údržba, péče a čištění panelů a krytů z nerezové oceli INOX. 

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; 
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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 na 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. 
 

5.3. Fungování.  
1. Dveře by měly být používány v souladu s určením. 
2. Nepoužívejte dveře v místnostech, v nichž relativní vlhkost vzduchu překračuje 60%. 
3. Nezavírejte prudce dveře a neumísťujte na nich břemena, aby je nepoškodit a neměnit jejich 

nastavení v rámu, což může zhoršit jejich fungování. 
4. Je zakázáno uzavírat dveřní křídlo (dotahovat k rámu) při vysunutých západkách, protože to 

může způsobit poškození kování. 
5. Ovládejte (otevírejte/zavírejte) dveře pomocí kliky. Jiný způsob ovládání může způsobit 

poškození povrchové vrstvy. 

 
 
 

 
 

 

 
 


