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Naším cílem je stálé zlepšování našich produktů. 
Reklamace ale nelze bohužel zcela vyloučit. Tato příručka
by vám měla pomoci rychle a kompetentně, na případné 
reklamace zareagovat. Naleznete zde užitečné
tipy a informace.

Upozornění: Následující údaje představují souhrn typických, 
nám známých druhů reklamací souvisejících s dveřními 
prvky a je třeba je chápat výhradně jako neutrální soubor 
informací. Na základě těchto informací nelze uplatňovat 
žádné nároky. 

V případě dalších otázek vám rádi pomůžeme. 
Prosím, obraťte se na naše obchodní zástupce.
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Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace je třeba 
dodržet tyto zásady a dodat důležité dokumenty:

• vyplněný reklamační formulář – DŮLEŽITÉ,

• číslo potvrzení EX-, kterého se reklamace týká,

• číslo položky z tohoto potvrzení, které se reklamace 
týká,

• stručný popis vady a návrh řešení,

• vyplnit POUZE orámovanou část, určenou pro klienty

• ČITELNOU fotodokumentaci reklamovaného dílu, 
především u průhybu dveří s přiloženou měrkou 
(měří se s 2m vodováhou v úrovni zámku nebo střed-
ního pantu)!

Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet od okamžiku 
dodání VŠECH podkladů požadovaných výrobcem.

(Lhůta neběží od první zaslané nekompletní informace o 
reklamaci.)

Reklamované zboží nesmí být namontované.
Nejlépe ponechat reklamované zboží v původním obalu.

1. POL-SKONE s.r.o. 20-328 Lublin, ul. Hanki Ordonówny 8 jako Ručitel ručí za kvalitu svých produktů: INTERIÉRO-
VÉ DVEŘE, INTERIÉROVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA, ZÁRUBNĚ, KOVOVÉ ZÁRUBNĚ, MASKOVACÍ LIŠTY, SVĚTLÍKY, VNITŘ-
NÍ VSTUPNÍ DVEŘE (včetně protipožárních, zvukotěsných, bezpečnostních dveří). Záruka se nevztahuje na zboží z 
výstav.
2. Záruční doba je 24 měsíce od data převzetí výrobku Zákazníkem.
3. Při uplatnění záruky je Zákazník povinen předložit záruční list nebo doklad o koupi. Typový
štítek nesmí být odstraněn z certifikovaného výrobku.
4. Ručitel se zavazuje posoudit reklamaci do 14 dnů ode dne doručení reklamovaného výrobku
Prodávajícímu nebo ode dne podání reklamace v případě uvedeném v odst. 6.
5. Pokud nelze vadu odstranit do 14 dnů od jejího podání, bude Kupující informován o možné
lhůtě odstranění vady.
6. V případě zboží, které nelze dodat Prodávajícímu (např. nainstalované zárubně) bude vada
odstraněna v místě instalace zboží.
7. Neschopnost provést prohlídku zboží z důvodů na straně Kupujícího ve lhůtě vyplývající ze
Záruky má za následek prodloužení lhůty pro posouzení reklamace.
8. Činnosti spojené s posouzením reklamace provádí zástupce Prodávajícího nebo Ručitele.
9. V případě zjevné vady výrobku, tj. vady, která je snadno viditelná na vnější straně výrobku,
by neměl být výrobek montován. Montáž příslušenství, jako je např. klika, se považuje za
zahájení montáže výrobku a přijetí stavu výrobku. Zboží musí být vráceno v původním obalu.
10. Ručitel se zavazuje na vlastní náklady opravit výrobek v případě zjištění významných vad, tj. vad, které brání pou-
žití výrobku v souladu s jeho určením, vzniklých v souvislosti se stavem
výrobku v okamžiku jeho vydání.
11. Ručitel může pověřit jinou osobu, aby provedla záruční opravu za něho.
12. V případě zjištění ZÁRUČNÍ vady má Kupující právo na bezplatnou opravu.

Jak řešit reklamace Záruční podmínky
pro interiérové a vstupní dveře
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13. Ručitel se zavazuje vyměnit výrobek na bezvadný v následujících případech:
13.1 v případě zjištění na výrobku výrobních vad, které nelze odstranit,
13.2 pokud nebyla zdokumentovaná oprava úspěšná.
14. V případě výměny výrobku na bezvadný je Kupující povinen vrátit vadný výrobek
v okamžiku převzetí bezvadného výrobku, přičemž je Ručitel povinen převzít vadný výrobek
na vlastní náklady.
15. Ručitel nenese žádnou odpovědnost za poškození nebo zničení výrobků vzniklá z důvodů
jiných než jejich vady v okamžiku nákupu.
16. Zejména nenese odpovědnost za:
16.1. mechanické poškození výrobku a vady vzniklé v jeho důsledku, nejsou-li následkem jednání nebo zanechání 
Ručitele,
16.2. mechanické vady a poškození, které nebyly zjištěny při nákupu, a které se mohou objevit v důsledku ne-
správné dopravy, skladování, montáže nebo používání zboží uživatelem v rozporu s určením,
16.3. montáž nesplňující požadavky návodu k montáži výrobku, neprovádí-li montáž Ručitel,
16.4. poškození vzniklá v důsledku provozu v rozporu s určením výrobku,
16.5. vady způsobené nevhodným zabezpečením výrobku po dobu trvání stavebních prací
(nesprávné používání ochranných pásů, používání nevhodných čistících prostředků, vystavení působení chemic-
kých látek, jako jsou např. sádra, maltová omítka, pěna, barva apod.), neprovádí-li tyto činnosti Ručitel,
16.6. poškození výrobku způsobená použitím během montáže chemických přípravků jiných
 než neutrální, tzn. obsahujících acetáty a sloučeniny ethyl-butylu,
16.7. odbarvení, poškození povlaku dveří způsobené neustálým používáním dezinfekčních
prostředků na bázi alkoholu k čistění povrchu křídla a zárubně,
16.8. vady vzniklé na výrobcích používaných v prostorech vystavených působení příliš vysoké
relativní vlhkostí, tj. vyšší než 60% (nadměrná vlhkost může být příčinou deformací, změny rozměrů jednotlivých 
prvků výrobku, odlepení okrajů nebo vnějšího nátěru, změny barvy a odlupování nátěru/laku),
16.9. vady vzniklé neprováděním činností doporučených v „Návodu k použití výrobku” a „Návodu k montáži a ob-
sluze výrobku”, které je povinen provádět uživatel na vlastní síly a náklady (např. nastavení kování),
16.10. poškrábání, praskliny, trhliny skleněných prvků výrobku,
16.11. rozdíly v letokruzích a v barevných tónech výrobků (přípustný rozdíl v tónu křídel,
rámečků a zárubní) vyplývající zpřirozených vlastností materiálů používaných k výrobě (dřevo, přírodní dýhy a dal-
ší), není-li to následek použití Ručitelem při výrobě vadných surovin,
16.12. rozdíly v barevných tónech výrobků (přípustný rozdíl v tónu povrchu křídla, rámečku a zárubně) vyplývající 

z vlastností materiálů používaných k výrobě (např. barvy, lamináty a práškově lakovaná ocel), není-li to následek použití 
Ručitelem při výrobě vadných surovin,
16.13. rozdíly v barevných tónech lakovaných a barvených výrobků objednaných v různých časových obdobích,
16.14. kvalita nátěru provedeného Zákazníkem na výrobcích pro samostatné lakování,
16.15. práškově lakované povrchy, pokud byly lakovány samostatně Zákazníkem,
16.16. vadné fungování výrobku v důsledku vyšší moci, nezávislé na výrobce
(např. povodeň, požár, krádež, zalití apod.),
16.17. kvantitativní nedostatky prvků a příslušenství viditelné při přijetí.
17. Tato záruka se nevztahuje na poškození vzniklá v důsledku provádění jakýchkoliv neoprávněných změn nebo narušení 
konstrukce výrobku (např. stříhání okenních křídel, hoblování, montáž doplňkových kování).
18. Případy, na které se nevztahují záruční podmínky, se řídí ustanoveními polského zákona, zejména občanského zákoní-
ku.
19. Veškeré připomínky a reklamace je třeba uplatňovat na místě nákupu.
20. Nákup a převzetí záručního listu Kupujícím se rovná přijetí záručních podmínek.
21. Tato záruka nevylučuje, neomezuje a nepozastavuje práva Kupujícího vyplývající
z předpisů o záruce za vady prodaného zboží.
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S čím se můžete nejčastěji setkat

POZOR na účel použití

Při plánování je nutné dveře sladit s daným místem
použití. Zkontrolujte tedy, zda je dveřní prvek vhodný pro
daný účel použití. Dveře i obložkové zárubně jsou určené 
k osazení do interiérů s relativní vlhkostí do 60 %,
neoddělující prostory s teplotním rozdílem vyšším než
10°C. Reklamace vyplývající z těchto nedostatků 
při plánování, nemohou být uznány.

1. Kontrola při dodání

Při dodání zboží je nutné zkontrolovat, zda není viditelně 
poškozen obalový materiál (folie, kartonáž) nebo 
nekompletnost. Pozdější reklamace tohoto typu musí být 
zamítnuty. Označte poškození a případné množství 
chybějících dílů na dodacím listu a spolu s reklamačním 
formulářem a fotografiemi poškození odešlete obchodnímu 
zástupci.

2. Kontrola zboží

Před dodáním na místo montáže zkontrolujte zboží, zda
je kompletní a nevykazuje žádné vady. Zda je nutné také 
zkontrolovat rozměry prvků. Reklamované zboží nesmí být 
namontované.

3. Montáž

Prvky montujte zásadně podle našich montážních 
návodů. Návody najdete na našich webových 
stránkách (sekce pro partnery). Pokud se během mon-
táže vyskytnou nedostatky. V každém případě je, prosím, 
zdokumentujte vyhotovením odpovídajících snímků. 
Reklamaci ihned písemně zašlete spolu s reklamačním 
formulářem 
a fotografiemi obchodnímu zástupci. 

Dopravní prostředky by měly chránit přepravované 
zboží před povětrnostními vlivy a vlhkostí. 
Nakládací prostory musí být suché a čisté.
Dveře se ukládají na vratné popř. nevratné 
palety, o rozměrech stejných nebo větších než 
křídlo v množství max. 30ks plná interiérová 
křídla, max. 25ks prosklená interiérová křídla. 

Obecně platí, že výrobky musí být vždy chráněny, 
nehledě na to jakou mají povrchovou úpravu 
a balení, proti povětrnostním vlivům, proti 
znečišťujícím a chemickým látkám. Během 
skladování musí být uloženy na podložkách tak,
aby nedošlo k poškození, či deformaci. 
Dveře a zárubně z dřevěných materiálů mají 
schopnost přijímat a odevzdávat vlhkost.

Podmínky pro transport a skladování

Skladování dveří a zárubní je nutno zabezpečit v 
suchých a zastřešených prostorách s max. relativní 
vlhkostí 60% a teplotou nad 10°C (nadměrná 
vlhkost může být příčinou deformací, změny 
rozměrů jednotlivých prvků výrobku, odlepení 
okrajů nebo vnějšího nátěru, změny barvy a odlupo-
vání nátěru/laku). 

Dveřní křídla/zárubně nemohou být vystaveny me-
chanickému riziku pádu, nárazu těžkým předmě-
tem apod.
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Montáž zárubní

Montáž výrobků je nutné provádět v místnostech
s dokončenými stěnami a podlahami. Při montáži
dřevěných nebo dřevovláknitých zárubních na
podlahu o určité vlhkosti, může vlhkost z podlahy
dlouhodobě vzlínat do zárubně. To může způsobit
kroucení materiálu nebo poškození povrchu.
Toto není žádný důvod k oprávněné reklamaci.

U dřevěných nebo dřevovláknitých zárubních 
určených pro místnosti, v nichž bude podlaha čištěna 
za mokra, je doporučeno spodní hranu zárubně 
zajistit před montáží neutrálním silikonem. Dále je 
nutno po montáži zárubně utěsnit neutrálním 
silikonem spojení zárubně s podlahou. Prostředky 
používané během montáže musí mít neutrální pH a 
nesmí obsahovat sloučeniny ethyl-butylu a acetátů.
 
V případě použití ochranné pásky používejte pásku s 
lepidlem bez obsahu rozpouštědel, páskanesmí mít 
silně přilnavé a lepící vlastnosti. Pásku používejte v 
souladu s pokyny výrobce pásky.Pásku nalepte pouze 
na dobu zpracování a po dokončení ihned odstraňte 
(jinak může být nemožné pásku odstranit bez 
poškození chráněného prvku). Pásku odstraňujte 
pomalu, s maximální opatrností.

Deformace zárubně

Prolnutí zárubně lze montáží vyrovnat. 
Z toho důvodu neuvádíme žádnou hodnotu pro toleranci

Deformace dveřního křídla

Dřevo a dřevěné kompozitní materiály mění vlivem vlhkosti
své rozměry. Konkrétně to znamená, že vlhkost dřeva
dveřního křídla přímo souvisí s okolní vlhkostí vzduchu,
resp. se jí přizpůsobuje. Materiál pracuje. To je neměnná
základní fyzikální zákonitost. Na základě této zákonitosti
vytváří rozdílné klimatické podmínky mezi dvěma různými
prostory, např. mezi obývákem a chodbou, napětí na
povrchu dveřního křídla, a vedou tak k jeho deformaci.
V případě, že je deformace dveřního křídla toleranci do 4 mm 
při měření na středním průhybu v mezích tolerance 
za předpokladu, že tím není zhoršena funkčnost dveří, např. 
ochrana proti hluku, požáru apod.

V novostavbách prosím nezapomeňte změřit
zbytkovou vlhkost. Vysoká zbytková vlhkost může
vést k deformaci dveřního křídla. Pokud by přesto
k deformaci došlo, je vhodné vyčkat do konce
topné sezóny, jelikož se ze zkušeností po poklesu
vlhkosti stavby zmírní i deformace. 
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Dveřní křídlo se přivírá

U dnes běžných kování s lehkým chodem může 
docházet k tomu, že dveře nezůstávají v otevřeném 
stavu stát. Pokud jsou dveře správně namontované, 
nelze z toho usuzovat na závadu. Neexistují žádné 
normy nebo jiné technické regulace, které 
by stanovily, že dveřní křídlo má zůstávat otevřené 
v různých úhlech.

Svěšování křídel

Svěšování křídel užíváním je běžný jev převážně 
u bezfalcových dvěří a není důvodem k záruční opravě.
Jedná se o placený servis.

Těsnění zárubně

U těsnění umístěných v zárubních se jedná o dovírací
profil, jehož úloha spočívá v tom, ztlumit zvuk 
zavírání dveří a zajistit těsnost dveřních prvků. 
Právě u bílých nebo béžových těsnění se může
stát, že těsnění nemusí být zcela neprostupná 
pro světlo. To není důvodem k reklamaci.

Dveře se zavírají těžko

Stává se, že ihned po montáži se dveře těžko zavírají.
Může to být způsobeno tím, že těsnění je ještě příliš 
tuhé. Nechejte dveře po určitý čas 
zavřené, aby se těsnění mohlo přizpůsobit.

Zkontrolujte, jestli je 
zárubeň namontována
přesně svisle.

V případě potřeby je možné 
zbrousit výstupek na 
protiplechu zárubně.
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Posouzení dřevěných dveří

Vizuální posuzování vychází z platných norem 
ČSN a dalších. 

• na namontovaném dveřním křídle za standardního
   používání;
• u nenamontovaných dveřních prvků ve svislé poloze;
• ze vzdálenosti nejméně 1,50 m od hodnocené
   roviny;
• z výšky očí, tj. přibližně z 1,50 m, s přizpůsobením
   pozorovacího úhlu podle běžného využití prostoru;
• za světelných podmínek, které jsou srovnatelné
   s denním světlem. Pozorování při záblescích,
   za oslnivého světla, umělého osvětlení, jako jsou
   stavební projektory, apod. nejsou relevantní.

Pokud za těchto podmínek nelze rozpoznat vizuální
nedostatky, jako je vzhled, odstín, provedení, rámování,
zasklení,sesazení dýhy u dveří a zárubní, není důvod k
oprávněné reklamaci. Dřevěná dýha je přírodní produkt. 
Přirozené barevné odchylky a rozdíly ve struktuře dýh 
nejsou důvodem k reklamaci; jedná se o vlastnost 
zpracovávaného přírodního produktu. 
Proto u průmyslově vyráběných dveřních prvků nelze 
ručit za to, že barvy a dýhy budou identické.

Viditelné, mechanicky, způsobené vady jako
škrábance, poškození rohů apod. mohou být 
uznány pouze tehdy, pokud zboží nebylo dále 
zpracováváno nebo namontováno.

Posouzení skleněných dveří

• bez vyznačení místa kazu;
• za difuzního (rozptýleného) denního světla bez 
   přímého dopadu
   slunečního světla nebo umělého osvětlení;
• ze vzdálenosti nejméně 3 metry 
• kolmo k povrchu;
• podle polohy a velikosti kulovitých vměstků, 
   škrábanců, teček, skvrn apod. ve skle. 

Posouzení se provádí:
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Montáž kování

Montáž kliky by měla být prováděna v souladu s pokyny 
výrobce kliky. Montáž kliky pomocí průchozích
šroubů by měla být prováděna po předchozím 
odstranění zámku. Nesprávné vyvrtání otvorů na 
průchozí šrouby může mít za následek poškození 
zámku a vniknutí třísek do zámku, a tímto může 
způsobit jeho neřádné fungování.

Neodbornou montáží kliky můžou být také způsobeny
praskliny povrchu v oblasti kliky. Důvodem vzniku je
příliš silné dotahování šroubení rozety. To, ale není
žádný důvod k reklamaci u výrobce.

Naše služby pro vás

Podporujeme vás a vaše zaměstnance speciálními
odbornými školeními k tématu dveřních prvků. 
Pro další informace na webu www.pol-skone.cz.
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