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MONTÁŽNÍ NÁVODY
DVEŘE OCELOVÉ VNITŘNÍ POŽÁRNÍ, KOUŘOTĚSNÉ,
ZVUKOTĚSNÉ I OBYČEJNÉ
SKLADOVÁNÍ
Dveřní křídla skladujte v suchých krytých prostorách na plochých a rovných podložkách ve svislé poloze. Dbejte na zajištění
proti poškození zejména čelních hran, při stohování ve vodorovné poloze vždy jednotlivé vrstvy prokládejte.
Vzdušná vlhkost skladovacího prostoru nesmí přesáhnout 50%.

MANIPULACE A DOPRAVA
Výrobky přepravujte na krytých ložných plochách. Dbejte na pečlivé uložení a fixaci.
S výrobky manipulujte ručně nebo s pomocí přenášecích pásů, popř. s pomocí speciálních přísavek. Neposunujte výrobky po
zemi ani po tvrdém podkladu.

MONTÁŽNÍ NÁVODY
Dveře požární i obyčejné
Požární dveře, pokud nejsou včetně speciální zárubně , mohou být osazeny pouze do požární zárubně schváleného typu s
uvedenou požární odolností.
Dveře se osazují do ocelových zárubní zabudovaných dodavatelem stavebních prací nebo do ocelových rámových zárubní.
Požadavky na osazení zárubní stanoví stavební předpisy.
Doporučená vzdušná vlhkost nemá přesahovat 50 %.
Při zavěšení dveří do zárubní je nutno dodržet následující zásady:
● překontrolovat, zda typ a rozměr dveří odpovídá typu zabudované zárubně
● namazat trny závěsů na zárubních mazacím tukem
● zavěsit dveřní křídlo. U dveřních křídel vybavených šroubovými závěsy lze v omezené míře nastavením těchto závěsů
odstranit případnou drobnou nepřesnost osazení zárubně.
● při nízkém osazení zárubně je možné dveře ručním elektrickým nářadím zkrátit na požadovanou výšku
● v případě, že je nutné dveře zkrátit o více než 30 mm, je toto nutné konzultovat s výrobcem dveří nebo s montážní firmou,
proškolenou výrobcem dveří. Neodborné zkracování dveří má vliv na celistvost a funkci požárního uzávěru. Výrobce nepřebírá v
takových případech záruku za výrobek.
● u dvoukřídlých dveří je nutné u pevného křídla vyvrtat otvory na zástrče do zárubně a podlahy
● při přesném osazení se dveřní křídla otevírají lehce a současně se také bez výrazného tlaku dovírají do zárubně
Volná mezera mezi spodní hranou křídla u požárních dveří a podlahou nesmí přesahovat 10 mm.
Dveře kouřotěsné a zvukotěsné
Dveře kouřotěsné a zvukotěsné se montují do zárubní s těsněním nebo s úpravou křídla- dveří do netěsněné zárubně. Do
spodní hrany dveří je osazena padací těsnící lišta, která je připevněna vruty a dá se kdykoliv demontovat.
Postup montáže je stejný jako u požárních dveří.
Na závěr je nutné provést seřízení padací lišty:
● pomocí plastového trnu na závěsové straně dveří je padací lištu možno seřídit (max. + 10 mm),
přičemž spodní hrana těsnění padací lišty musí dosedat po celé své délce na hotovou podlahu
● po provedení montáže je nutno provést vizuální kontrolu těsnosti dveří
Doplňky
Štítky a kliky se připevňují na křídla dle návodu výrobce.
Samozavírače nebo koordinátory zavírání se montují dle přiložené šablony a návodu výrobce.
Montáž stavěčů dveřních křídel je u požárních dveří zakázána.

POUŽÍVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ
Podle zákona č. 246/2001 Sb. je nutné minimálně jednou ročně provádět vizuální kontrolu požárního uzávěru včetně doplňků
(vrchního kování, samozavírače, požárního obvodového těsnění, padací lišty). V případě mechanického poškození nebo
netěsnosti uzávěru je nutné takové vady ihned odstranit.
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Se dveřmi zacházejte opatrně, zejména jim škodí zavírání rázem s použitím síly.
Dveřní křídla omývejte běžnými saponátovými mycími prostředky.
Nepoužívejte přípravky na bázi písku, brusných past, různá ředidla a rozpouštědla.
Kování, zámek a panty promažte minimálně jednou za dva měsíce (případně dle potřeby) olejem pro stroje nebo mazacím
tukem.
Samozavírače je nutné pravidelně 1x měsíčně zkontrolovat, zda dostatečně dovírají dveře. Při netěsnosti je nutné dle nákresu
výrobce seřídit samozavírač a namazat tukem střelku zámku. Pravidelně provádějte jednou za půl roku promazání nejen střelky
i západky zámku, ale i pantů.
Na dveře nepřipevňujte předměty, které nejsou určeny k doplnění funkcí dveřního křídla.
Dveře opatřené padací lištou musí být jednou měsíčně zkontrolovány a seřízeny tak, aby lišta při zavření dosedala k podlaze
po celé své délce. (Seřízení se provádí plastovým trnem lišty při otevřených dveřích).
Dveřní křídla nejsou určena do vlhkého prostředí, vzdušná vlhkost nad 60% je přípustná pouze u dveří, určených pro venkovní
použití.

LIKVIDACE ODPADU
Nepoužité obaly a nespotřebované části výrobku předávejte organizacím, které jsou oprávněny k výkupu, k likvidaci či ke
zpracování odpadů.

Všeobecné záruční podmínky
Pamatujte , že nárok na bezplatnou záruční opravu trvá zejména za následujících předpokladů: ● výrobek je používán v
souladu s návodem na obsluhu
● výrobek nebyl mechanicky poškozen a nebyl používán pro jiné účely, než je jeho určení
● nebyl používán popř. skladován v prostředí s vyšší vlhkostí vzduchu, než je předepsáno.

Uživatelské informace a návody k používání dveřních doplňků uložte tak, aby Vám byly v případě potřeby k dispozici.
V případě potíží při montáži kontaktujte výrobce požárního uzávěru.

Děkujeme Vám za pořízení našeho výrobku a přejeme Vám, aby sloužil zcela podle Vašich představ.
Ostrava, duben 2009

