NÁVOD NA ÚDRŽBU
a) zásady pro používání a údržbu







doporučujeme minimálně jednou za půl roku promazat olejem pro stroje nebo
bezbarvým mazacím tukem nejen závěsy ale i zámek;
při čistění zárubní, dveřních křídel i všech typů výplní je třeba používat univerzální
neutrální čistící prostředky běžně určené k údržbě nábytkářských výrobků.
Nepoužívat agresivní čistící prostředky jako organická rozpouštědla, alkalické
prostředky, drátěnky, čistící písky, atd. Aplikace mokrých procesů při údržbě
dveří a zárubní je nepřípustná.
drobná poškození lze opravit barevnými vosky;
vyvarovat se zavírání rázem za použití síly, které může dveře poškodit.
prostor přede dveřmi s osazenou automatickou padací lištou musí být udržován
čistý, bez drobných pevných částic, v zimním období beze sněhu a ledových
vrstev, které by mohly způsobit vzpříčení nebo poškození těsnicí lišty;

b) doprava
Pro dopravu platí ČSN 74 6401. Dveře se přepravují vždy ve svislé poloze, uloženy
na závěsové boční ploše, na suchém rovném podkladu a zajištěny proti pádu, nebo
stohovány ve více vrstvách nad sebou. Toto neplatí u prosklených křídel. Zárubně se
přepravují výhradně ve vodorovné poloze a to uloženy na větší plochu kartónového
obalu, max. ve 4 řadách nad sebou. Dopravní prostředky musí být kryté a
uzpůsobeny tak, aby nedošlo k poškození výrobku.
c) skladovací a montážní podmínky
Pro skladování platí ČSN 74 6401. Dveře a zárubně mohou být skladovány a
montovány výhradně v prostředí splňujícím podmínky rovnovážné vlhkosti dřeva,
která je 10±2%. Za těchto podmínek jsou výrobky také dodávány. Relativní vlhkost
vzduchu v rozmezí 40–65%. Teplota vzduchu +10 až +40 ºC.
Dveře skladovat pouze ve svislé poloze na suchém rovném podkladu a zajistit tak,
aby nemohlo dojít k jejich deformaci zkřížením případně pádem.
Zárubně skladovat ve vodorovné poloze na suchém rovném podkladu, stohované
max. ve 4 řadách nad sebou.
d) upozornění pro běžné užívání
1. Pozor na nebezpečí zranění rukou v mezeře mezi dveřním křídlem a zárubní.
2. Pozor na nebezpečí zranění při otevřeném dveřním křídle vlivem působení
průvanu.
3. Nedoporučuje se násilné otevírání nebo zavírání dveřních křídel, aby nedošlo
k poškození konstrukčních prvků, či celého výrobku.

ZLOMEK, dveře a zárubně – záruka kvality a precizního provedení

