
                           

POKYNY NA SKLADOVANIE, MONTÁŽ, POUŽITIE A OŠETROVANIE 

INTERIÉROVÝCH DVERÍ A ZÁRUBNÍ DOORNITE 

Dvere a zárubne sa dodávajú v obale, ktorý bráni ich poškodeniu pri preprave a následnej 

manipulácii. Obal dverí je kombináciou kartónových profilov „U“ a strečovej fólie. Zárubne sa 

dodávajú v špeciálnej kartónovej škatuli.  

Dvere a zárubne sa prepravujú vozidlami s uzavretým nákladným priestorom. Neodporúča sa 

preprava napríklad na streche osobných automobilov ani v otvorenom prívesnom vozíku. Hrozí tu 

možnosť poškodenia dverí oderom, ich nasiaknutie vodou pri prípadnom daždi (alebo zvyškovou 

vodou po ňom). Pri preprave je vždy nevyhnutné podloženie dverí a zárubní v celej dĺžke, aby 

nedochádzalo k priehybu dverí a zárubní (s ohľadom na vyčnievajúce rámy, zasklievacie lišty). Tým sa 

zamedzí prasknutiu skla, prehnutiu dverí, nalomeniu polodrážky a pod. a pri zárubniach zlomeniu 

dielov zárubne vo vnútri škatule. Je tiež nutné zaistiť prepravované dvere proti horizontálnemu 

posunu, aby nedošlo k poškodeniu povrchu trením alebo poškodeniu hrán nárazom. 

Ak použitiu dverí predchádza ich skladovanie, dodržujte nasledujúce odporúčania: 

– dvere skladujte vo vodorovnej alebo zvislej polohe vždy podložené tak, aby sa zamedzilo ich 

priehybu (tzn. po celej ploche dverí) 

– dvere umiestnite tak, aby nedochádzalo ku kontaktu povrchu s priamym slnečným žiarením a aby 

boli chránené aj pred ďalšími poveternostnými vplyvmi (dážď, hmla, para, ľadovec, námraza, sneh 

atď.) 

– dvere umiestnite tak, aby neboli vystavené priamemu vplyvu organických rozpúšťadiel ani inak 

žieravých, leptavých alebo prchavých chemických látok 

– chráňte povrch dverí pred nešetrným zaobchádzaním (pád ťažkého predmetu a pod.) a nelepte naň 

žiadne lepiace pásky, lepidlá a pod., môžu spôsobiť narušenie povrchovej úpravy 

Dvere sú určené na montáž do typových zárubní vyrobených podľa príslušnej normy (opis dverí 

vrátane rozmerov je na etikete umiestnenej na spodnej hrane dverí). Dvere Doornite je možné použiť 

do klasických oceľových aj do drevených obložkových zárubní. Ich inštaláciu a bezproblémový chod 

vám najlepšie zabezpečí odborná montážna firma. V prípade montáže je potrebné postupovať podľa 

montážnych návodov k jednotlivým výrobkom, ktoré sú súčasťou balenia, prípadne na webe 

www.doornite.cz v sekcii Na stiahnutie. 

Ak sa rozhodnete výrobky f. Doornite inštalovať sami, je nutné pred inštaláciou dôkladne preštudovať 

návody priložené k výrobkom, ďalej výrobok vizuálne a rozmerovo skontrolovať a v prípade zistených 

chýb nepokračovať v ďalšej montáži a ihneď výrobok reklamovať, v prípade úprav alebo akýchkoľvek 

zásahov do výrobku s viditeľnými chybami nebudú následné reklamácie podľa reklamačného 

poriadku uznané. Pri montáži dverí je nutné nastaviť skrutkovacie závesy dverí tak, aby po nasadení 

dverí na závesy zárubne a ich dovretiu bol na všetkých stranách dverí dosiahnutý rovnomerný odstup 

od hrán zárubní. Pri zárubni je nutné skontrolovať zvislú rovinu všetkých pántov (nesmie byť niektorý 

pánt mimo zvislej osy) a prekontrolovať rozmery existujúcej zárubne vrátane uhlov a polodrážok. Tak 

sa zamedzí oderu povrchu dverí v polodrážkach aj prípadnému ďalšiemu poškodeniu dverí. 

Skontrolujte stav čapov spodných dielov závesov a očistite ich od prípadných nečistôt a potrite jemne  
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mazacím tukom. Vykonajte kontrolu stavu otvorov pre strelku. Pred vlastnou inštaláciou skontrolujte 

funkčnosť zámku a v prípade problémov zámok demontujte, vyčistite a premažte doporučeným 

mazivom (v prípade, že zle funguje aj po tejto operácii ihneď reklamujte).  Potom nasaďte dvere na 

závesy v zárubni a kývavým pohybom docielite dosiahnutie toho, aby závesy na krídle plne dosadli na 

čapy závesov zárubne. Po uzavretí dverí musí strelka zámku zapadnúť do otvoru v zárubni a môžete 

namontovať vrchné kovanie. Ak krídlo drhne o podlahu, podložte horné diely závesov oceľovými 

podložkami. Tým krídlo dvihnete do žiadanej polohy. Al je zárubňa deformovaná tak, že dvere nie je 

možné inštalovať ani s využitím maximálnej „vôle“ nastavenia závesov, odporúčame prenechať 

úpravu dverí na odbornej firme.                  

Pri montáži dverného kovania (kľučky) je nutné na uťahovanie skrutiek použiť len primeranú silu, 

aby nedošlo k poškodeniu dverí. 

Pri montáži zárubní (príp. ostatných doplnkov ako sú garniže a pod.), vzhľadom na to, že sa niektoré 

výrobky mierne líšia, a to výrobne aj spôsobom montáže, postupujte vždy podľa návodu výrobcu, a to 

už pri vyberaní výrobkov z obalu a príprave montáže. 

Dvere a zárubne sú bezúdržbové. Kašírovaný a lakovaný povrch je možné čistiť vlhkou handrou. Je 

možné použiť aj vodu s prímesou saponátu, ktorý neobsahuje organické rozpúšťadlá ani iné 

žieraviny a ihneď vysušiť. Laminovaný povrch je možné čistiť rovnako ako nábytok.  Dvere sú 

drevený výrobok, preto z nich môžu po určitý čas padať piliny, nejedná sa o chybu kvality. Min. 1× 

ročne je potrebné premazať zámok a závesy (pánty) najlepšie bezfarebným mazacím tukom. 

Povolené interiérové prostredie vhodné na inštaláciu dverí a zárubní je: 

– minimálna teplota prostredia 10 °C 

– teplotný rozdiel interiérov oddelených dvermi max. 10 °C 

– vlhkostný rozdiel priestorov oddelených dvermi max. 10 % 

– odporúčaná vlhkosť muriva, omietok a podláh max. 5 % 

– relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri 40 – 50 % 

Záruka v dĺžke 24 mesiacov a platnosť certifikátov poskytovaných výrobcom je zachovaná iba 

v prípade dodržania vyššie uvedených odporúčaní a za predpokladu, že nedošlo k žiadnej fyzickej 

úprave dverí. Neprípustná je aj výmena závesov alebo zámkov – predovšetkým pri dverách 

s protipožiarnou úpravou. Plné dvere je možné, vo všetkých vyrábaných druhoch, dodať aj 

v protipožiarnom vyhotovení s certifikovanou odolnosťou EI1 a EW 30, resp. 15 minút. 

Dvere Doornite je možné použiť aj ako zvukový uzáver. Certifikovaná „Vážená nepriezvučnosť“ dverí 

sa pohybuje podľa typu dverí v rozmedzí od 24 dB do 38 dB. Ďalšie podrobnejšie informácie o našich 

výrobkoch, prípadne ohľadom certifikátov alebo inej dokumentácie nájdete na webovej adrese 

https://www.doornite.cz alebo vám ich poskytneme na adrese info@doornite.cz. 
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