Návod na údržbu a užívání vnitřních dveří a zárubní
Podmínkou dlouholeté životnosti dveří a zárubní a uznání případných reklamačních nároků, je přiměřené
a šetrné zacházení, vhodná údržba výrobku a dodržení níže uvedených pokynů. Je nutné řídit se
podmínkou, aby v prostorách, do nichž jsou dveře namontovány, byla vlhkost vzduchu v rozmezí 40-50%.
Pokud je nižší nebo vyšší, hrozí nebezpečí trvalé deformace v extrémních případech i destrukce dveří a
zárubní, případně poškození povrchové úpravy. Doporučujeme proto pravidelnou kontrolu vlhkosti
zejména u toalet, koupelen a kuchyní.
Další podmínkou je, aby rozdíl teplot v prostorách, které dveře oddělují, nebyl větší než 10 stupňů celsia a
rozdíl vlhkostí nebyl větší než 10%. Při umístění dveří v prostorách s vyšším rozdílem teplot (pozor i
vlhkostí) je možné prohnutí dveří, nebo kroucení dveří a zárubní vlivem fyzikálních vlastností použitých
přírodních materiálů a použité konstrukce.
Pro odstranění nečistot z povrchu dveří včetně prosklených částí a zárubní používejte pouze jemný
navlhčený – ne mokrý – hadřík, případně neutrální čistící prostředky. Nepoužívat agresivní čistící
prostředky, práškové čistící prostředky, rozpouštědla, drátěnky apod. Pokud jsou dveře umístěny
v místnostech, kde se čištění podlah provádí vytíráním, je bezpodmínečně nutné zabránit styku vody se
zárubněmi a dveřmi – vytírat pouze vlhkým, řádně vyždímaným hadrem. Jinak dojde časem k trvalému
nevratnému poškození spodních částí dveří a zárubní.
Je nutné se vyvarovat styku dveří s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození povrchové úpravy
(velké svazky klíčů při odemykání apod.). Je nutné se vyvarovat nárazům a úderům do dveří čímkoliv
včetně násilného zavírání např. průvanem. Manipulaci s dveřmi provádějte výhradně pomocí osazeného
kování.
Bez souhlasu dodavatele nelze provádět žádné úpravy dveří, montáž samozavíračů a jiného kování, těsnění
apod.
Uživatel zajistí pravidelně každoročně kontrolu funkčnosti dveří včetně kování a kontroly celistvosti
povrchové úpravy, o této kontrole provede záznam, který v případě reklamace poskytne zhotoviteli díla.
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