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Návod na údržbu a obsluhu dveří INTERNAL 
 
Údržba výrobků: 
Podmínkou dlouholetého užívání je přiměřené, šetrné zacházení a vhodná údržba našich výrobků. 
- Nepoužívat vodu (pouze vlhký hadr), chemické rozpouštědla, práškové prostředky, drátěnky. 
- Pro zvýšení lesku použijte prostředky pro ošetření nábytku (včelí vosk) – dýhované dveře 
- Vyvarujte se styku dveří s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození povrchové úpravy. 
Nedovolte, aby došlo k úderům předměty nebo násilnému zavírání – hrozí mechanické poškození příp. 
skleněných výplní 
- Opatrnosti při čištění křídel a rámů v místě identifikačního štítku, aby nedošlo k jeho poškození 
- Na čistění skel se nesmí používat kyseliny, rozpouštědla a jiné chemické přípravky, které mohou 
narušit ochrannou silikonovou vrstvu mezi tabulí skla a zasklívací lištou. Při poškození ochranné vrstvy 
je vhodné kontaktovat výrobce a zkonzultovat odstranění závady s výrobcem dveří; 
- Dveře s požárním sklem (netýká se čirých skel s drátěnou vložkou) nesmí být vystaveny přímému 
slunečnímu záření. 
- Protipožární sklo nesmí být vystaveno vyšší než +50 °C a -20 °C 
- U protipožárních dveří může udělat výměnu skla a jinou manipulace pouze výrobce, aby byla stále 
garantovaná protipožární vlastnost dveří. 
- Nepožární skla nejsou tak pevná jako požární skla, proto je nutné zabránit nebo minimalizovat otřesy 
dveří jako je například průvan, nešetrné zacházení, nefunkční samozavírač atd., aby nedošlo k prasknutí 
skla ve dveřích. Prasklina protipožárního skla nemá vliv na protipožární vlastnost dveří. Výměnu skla 
může provést pouze výrobce. 
 
Níže uvedenou manipulaci může provádět proškolená údržba nebo proškolený montážník 
 ( neproškoleným osobám je manipulace zakázaná): 

 Výměna kování, výměna poškozeného těsnění atd.  
 Seřízení závěsů podle pokynů výrobce; střelky zámku a panikového kování je vhodné 1x za rok 

promazat bezbarvým mazacím tukem 
 Vrchní nebo panikové kování je vhodné 1x za šest měsíců zkontrolovat a v případě nutnosti 

seřídit a dotáhnout 
 Dveřní samozavírač je vhodné 1x za dva měsíce zkontrolovat a v případě nutnosti seřídit. 
 Seřizovacími šrouby lze nastavit rychlost zavírání, zavírací sílu a u vymezených typů také 

„zpoždění“ zavírání. Při seřizování samozavírače se postupuje podle pokynů výrobce 
samozavírače. 

 Požární dveře opatřené samozavírači není dovoleno ponechat v otevřené poloze (např. stavěče 
dveřního křídla, klíny atd..) 

 Při kontrole samozavíračů je nutné ověřit funkci koordinátoru postupného zavírání 
dvoukřídlových dveří. 

 Seřízení padacích prahů, aby lišta při zavřeném křídle dosedala po celé šířce na podlahu 
(seřízení se provádí otáčením jednoho nebo obou seřizovacích šroubů, které při otevřeném 
křídle vyčnívají v dolní části polodrážky dveřního křídla), také prostor přede dveřmi s padacím 
prahem musí být čistý, bez drobných pevných částic, v zimním období bez sněhu a ledu, který 
by mohl poškodit padací práh 
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- Relativní vlhkost vzduchu v objektu, ve kterém jsou instalovány dřevěné výrobky musí být v rozmezí 
40-60 %, jinak může dojít k deformaci (prohnutí, zkroucení). Na tyto případy není možné uplatnit 
reklamace 
- Na požární dveře osazené panikovým kováním nesmí být instalován žádný zajišťovací prvek bránící 
otevření dveří (např. přídavné zámky, zástrče apod.) 
- Pro správnou funkci požárních dveří musí případný přetlak vzduchu způsobený vzduchotechnickým 
zařízením působit proti směru otevírání dveřních křídel - PUR laky lze u výrobků do vnitřního prostředí 
je možné opravit – po odstranění původního nátěru se doporučuje použít opět stejné nátěrové hmoty. 
- Drobná poškození lze opravit barevnými vosky 
 


