
 POKYNY PRE PREPRAVU, MONTÁŽ, ÚDRŽBU A POUŽÍVANIE
INTERIÉROVÝCH DVERÍ 

A OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ 

UPOZORNENIE: 
Pred začiatkom montáže je potrebné sa oboznámiť s týmito pokynmi!!! 

PREPRAVA: 
Interiérové dvere sú dodávané v obale zo strečovej fólie a kartónovej chráničky boku dverí. 
Zárubne sú dodávané v obale z kartónu. Pri preprave dverí a zárubní je potrebné sa vyhnúť 
hrubému zaobchádzaniu, nerovnému podloženiu, poveternostným vplyvom a vlhkosti. Dvere a 
zárubne prepravujeme a skladujeme vo vodorovnej polohe. Za poškodenia vzniknuté 
následkom vlastnej prepravy výrobca nezodpovedá. 

POŽIADAVKY NA MONTÁŽ 
Pre interiérové prostredie na zabudovanie zárubní a dverí je potrebné: 
  Min. teplota prostredia 15 ˚C 
  Max. teplotný rozdiel miestnosti oddelených dverami 10 ˚C 
  Odporúčaná vlhkosť stien, omietok a dlážky max. 12÷18 % s vetraním interiéru 
  Relatívna vlhkosť vzduchu v miestnostiach oddelených dverami 40÷50 % 
  Zárubne sú určené pre typizované dvere podľa príslušnej normy. 
  Zárubne sa montujú do čistého stavebného otvoru, tzn. po dokončení omietok, 

obkladov a dlažby. 
  Zmenšenie rozsahu zárubne o 1 cm od normovaného rozmeru je podmienené zrezaním 

ostenia v drážke a pierka obložky. 
  Po namontovaní zárubne, nie je možné prevádzať „mokré” dokončovanie práce, ako je 

vylievanie nivelizačných hmôt, pokladka dlažieb a pod. 

  Okrem dodaných komponentov k montáži zabezpečte: 
pracovnú dosku s čistým a rovným povrchom, ktorá nespôsobuje poškodenie montovaných 
prvkov, montážne rozpery, montážnu penu, lepidlo na drevo, tesniaci silikón, kladivo, 
vodováhu, krížový šraubovák, imbusový kľúč a distančné klínky 

ÚDRŽBA A KONTROLA: 
Dvere a zárubne pri bežnom používaní vyžadujú minimálnu údržbu – kontrola dotiahnutia 
skrutiek a nanesenie malého množstva mazacieho tuku do dverových závesov. Povrch čistíme 
vlhkou bavlnenou tkaninou alebo flanelom (nie mokrou handrou), pomocou zriedených 
roztokov saponátov bez organických rozpúšťadiel a abrazívnych prímesí. Nezabudnite povrch 
vždy utrieť dosucha. Vyhýbajte sa použitiu veľmi mokrej handričky, mohlo by dôjsť k zatečeniu 
vody do rôznych drážok alebo spojov jednotlivých častí dverí. U dverí s povrchom CPL je 
možné väčšie znečistenie odstrániť bodovo použitím technického benzínu. Pri použití 
nevhodného prípravku pri ošetrovaní povrchu dverí môže dôjsť k poškrabaniu povrchu alebo 
inému poškodeniu. Nie je dovolené používať mechanické škrabky, brusivá a pod. 



ZÁRUKA: 

Na interiérové dvere a zárubne je poskytnutá záruka v dĺžke 24 mesiacov. Záruka sa 
nevzťahuje na poškodenia spôsobené nedodržovaním vyššie uvedených pokynov. Výrobca 
doporučuje zveriť montáž zárubne odbornej montážnej firme, ktorá je zaškolená na 
montáž interiérových dverí a zárubní. Za poškodenie spôsobené neodbornou 
montážou výrobca nezodpovedá!!! 


