
POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ, MONTÁŽ, ÚDRŽBU A POUŽÍVÁNÍ 
OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ A DVEŘÍ 

PŘEPRAVA: 
Zárubně a dveře jsou dodávány v obalu kombinovaného z pěnového chrániče a strečové fólie, který 
zabraňuje jejich poškození při přepravě a manipulaci. Nedoporučuje se přeprava takovým způsobem, 
kde hrozí možnost poškození zárubní a dveří oděrem, nasáknutí vodou, průhyb v délce při 
nerovnoměrném podložení apod.  
Daný obal splňuje předpis č. 477/2001 Sb. Obal odložte do sběrných nádob k tomu určených. 

MONTÁŽ: 
Doporučené interiérové prostředí vhodné k instalaci a skladování dveří je:  

• min. teplota prostředí 10°C  
• max. teplotní a vlhkostní rozdíl interiérů oddělených dveřmi 10˚C  
• doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 12-18% se zajištěným větráním interiéru  
• relativní vlhkost vzduchu v obou interiérech oddělených dveřmi 40-50% 

Zárubně se osazují zásadně do  čistého stavebního otvoru, tzn. na finálně dokončené omítky a 
podlahy. 

POSTUP MONTÁŽE: 
Jednotlivé díly vybalíme a překontrolujeme její rozměry a úplnost dodávky.  
Balení obsahuje: 

• dveře osazené vybraným zámkem a 3 ks pantů
• zárubeň osazená těsněním a protiplechem, 3 ks pantů a spojovací materiál 

Vlastní montáž provádíme na rovné ploše (deska, montážní kozy). Ke spojení jednotlivých dílů
používáme dodané spojovací prostředky. Před montáží si připravíme dřevěné klíny a rozpěry. 

NÁVOD MONTÁŽE:  
• spojíme pantovou stranu límců pomocí excentrů
• smontujeme středy zárubně pomocí vrutů
• takto připravenou zárubeň osadíme do stavebního otvoru, vyrovnáme, vyklínujeme, rozepřeme 

pomocí rozpěr dole a uprostřed a nakonec zapěníme nízkoexpanzní montážní pěnou, po vytvrdnutí 
pěny seřízneme přebytečnou část pěny 

• do drážek nasadíme záklopové límce, které si připravíme stejně jako pantovou stranu 
• nakonec osadíme dveře a seřídíme je. 

ÚDRŽBA A KONTROLA: 
Zárubně a dveře při běžném používání vyžadují minimální údržbu. Povrch je možné  čistit vlhkým 
hadříkem, použít lze také saponát, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo abrasivní příměsi. 

ZÁRUKA: 
Na dveře a zárubně je poskytována záruka v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na poškození, 
která byla způsobena nedodržením výše uvedených pokynů. Platnost vlastností deklarovaných 
výrobcem je zachována pouze v případě dodržení výše uvedených doporučení a za předpokladu, že 
nedošlo k jakékoliv fyzické úpravě. 
Přestože vlastní montáž obložkové zárubně je jednoduchá, výrobce doporučuje zadat ji odborné 
montážní firmě. 


