
 

Společnost Šárka Němcová,Jana Švermy 168,Vrchlabí 3 

 IČ: 72829508, ŽÚ Vrchlabí č.j.:OŽÚ/2561/2009/Mi/2 (dále též „Dodavatel“) vydává tyto: 

Všeobecné obchodní podmínky 

Potvrzením nabídky kupujícím dojde k uzavření kupní smlouvy a již v ní nelze provádět žádné změny.  

Smluvní strany ujednaly, že dojde-li u kterékoliv z nich v důsledku tzv. důvodů vyšší moci (mimořádných, 

nepředvídatelných a neodvratitelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran) včetně 

přetrvávající a neustále se vyvíjející pandemické situaci vyvolané nemocí COVID-19 a/či v důsledku 

současné situace na celosvětovém trhu, kdy dochází k mimořádnému nárůstu cen materiálů a 

prodlužování dodacích lhůt ke změně okolností po uzavření této smlouvy, je tato smluvní strana ve 

smyslu ust. § 1765 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, oprávněna požadovat 

obnovení jednání o této smlouvě za účelem její přiměřené změny odpovídající okolnostem, které nastaly 

nebo se jí staly známými až po uzavření smlouvy a druhá smluvní strana se zavazuje tato jednání 

přijmout za účelem dosažení dohody o takové změně (např. prodloužení termínů plnění, změnu ceny, 

prominutí sankcí za neplnění závazků ze smlouvy). 

Smluvní strana je povinna vyzvat druhou smluvní stranu k obnovení jednání o smlouvě písemně a bez 
zbytečného odkladu, nejdéle však do 3 (tří) dnů poté, co změnu okolností zjistila nebo s vynaložením 
odborné péče mohla zjistit a s existující změnou okolností relevantním způsobem druhou smluvní stranu 
seznámí jejím popisem a s tím, že tato změna nastala nebo se jí stala známou až po uzavření této 
smlouvy. 
 

Storno již uzavřených zakázek 

Upozorňujeme zákazníky, že v rámci dodavatelských podmínek, které má společnost Šárka Němcová se 

svými dodavateli v případě stornování, tedy zrušení již uzavřené a objednané zakázky, jsme nuceni tuto 

podmínku storna převést i na zákazníky naší společnosti. A to storno poplatkem ve výši 80% z celkové 

hodnoty zakázky bez DPH. Tento nárok vzniká okamžikem uzavření smlouvy a zadáním zakázky do 

výroby. 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů uděluje zákazník společnosti Šárka 

Němcová dobrovolně oprávnění shromažďovat, uchovávat a dále zpracovávat jeho osobní údaje. 

 

 

 



 
Záruční a reklamační podmínky 

reklamační řád a podmínky odstoupení od smlouvy (dále též „Reklamační řád“), který stanovuje práva z 

vadného plnění (vč. záruky za jakost), podmínky jejich uplatnění, podmínky odstoupení od smlouvy,jakož 

i další související otázky, pokud je v dané smlouvě o dílo, kupní smlouvě, cenové nabídce/objednávce, či 

ve všeobecných obchodních podmínkách Dodavatele (dále též „Smlouva“) 

Odběratelem (dále též „Odběratel“) se pro účely Reklamačního řádu rozumí kupující nebo objednatel 

specifikovaný ve Smlouvě.Předmětem plnění (dále též „Předmět plnění“) se rozumí pro účely 

Reklamačního řádu zboží, popř. i služby (vč. montáže) dle Smlouvy. 

1. Přechod nebezpečí škody na zboží 

1.1 Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje kupní smlouva a musí je 

zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě. Neurčuje-li smlouva, jak má být 

zboží zabaleno nebo opatřeno pro přepravu, je povinen je zabalit a opatřit způsobem obvyklým. 

1.2. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na 

kupujícího, i když se vada projeví až později. Povinnosti prodávajícího vyplývající ze záruky za jakost zboží 

tím nejsou dotčeny. 

1.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo 

jestliže tak neučiní včas v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu 

tím, že zboží nepřevezme. 

1.4. Jestliže je prodávající povinen podle smlouvy předat zboží dopravci v určitém místě pro přepravu 

zboží kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravcem. 

1.5 Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemám vliv na povinnost 

zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě zboží došlo v důsledku porušení povinnosti prodávajícího. 

1.6. Kupující, ve smyslu ustanovení § 2104 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, prohlédne zboží 

podle možností co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží se přesvědčí o jeho vlastnostech a 

množství. Prohlídku kupující provede tak, aby zjistil všechny vady, které je možno zjistit odborně 

provedenou prohlídkou. Jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím, může kupující odložit 

prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení. 

1.7. Jestliže kupující neprohlédne zboží bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na zboží, 

může uplatnit nárok z vad zjištěných při prohlídce podle bodu 1.6. jen když prokáže, že tyto vady mělo 

zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícíh 

 

1.8. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží trvajícím déle než jeden týden po sjednaném 

termínu převzetí dle předchozího odstavce, uchová prodávající zboží pro kupujícího způsobem 



přiměřeným okolnostem a je oprávněn zboží zadržet, dokud mu kupující neuhradí účelně vynaložené 

náklady spojené s uchováním zboží ve výši 10,- Kč za každý kus zboží (vyjma menších součástí – kliky, 

kování apod.) za každý den prodlení s převzetím zboží. V případě, že kupující nepřevezme zboží ani ve 

lhůtě 2 týdnů ode dne sjednaného termínu plnění, může prodávající od uzavřené kupní smlouvy 

odstoupit. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení prodávajícího o odstoupení 

kupujícímu. Odstoupí-li prodávající v souladu s tímto ujednáním od uzavřené kupní smlouvy, vzniká mu 

nárok vůči kupujícímu na úhradu smluvní pokuty ve výši 60 % z ceny nepřevzatého zboží bez DPH a 

úhradu nákladů spojených s opatrováním a manipulací se zbožím. 

1.9. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z hodnoty nedodaného zboží 

bez DPH za každý den prodlení v případě, že zboží nebude v místě plnění připraveno k převzetí kupujícím 

nebo dopravcem ani do 15 pracovních dnů po sjednaném termínu v kupní smlouvě. 

1.10. Prodávající ani kupující nemají právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností, ke kterým se 

podle odst. 1.8. a 1.9. tohoto článku smluvní pokuta vztahuje. 

1.11. Kupující v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v 

platném znění, přebírá na sebe nebezpečí změny okolností. 

2. Reklamační řízení 

Firma Šárka Němcová, se zavazuje, že do 30 dnů od přijetí reklamace informuje v souladu s platnou 

legislativou kupujícího, zda byl s podanou reklamací úspěšný. Dále platí, že reklamaci může podat pouze 

kupující dle platně uzavřené kupní smlouvy,smlouvy o dílo, případně osoba k tomuto kupujícím určená 

na základě plné moci. Kupující bere taktéž na vědomí, že prodávající není výrobcem, a že zboží jež si  

objednal bylo zhotoveno na zakázku a vzhledem k výše uvedenému akceptuje, že v případě vyřízení 

reklamace dodáním nového zboží, případně opravy vadného, závisí lhůty pro dodání nového zboží  

případně provedení opravy na možnostech a výrobních kapacitách  

2.1 Pro uplatnění reklamace jsou stanoveny následující lhůty: 

2.2. Zákazník stvrzuje svým podpisem, že vady zjevné (např. množstevní vady, dodání jiného zboží,zjevně 

poškozené zboží apod.) je povinen reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních 

dnů od převzetí zboží dle smluvního ujednání a data na dodacím listu. Dále také platí,že charakteristickou 

vlastností dřeva jsou barevné odchylky a rozdílnost v kresbě způsobené originalitou každého kusu. Z  

tohoto důvodu rozdílnost v barevnosti a kresbě u jednotlivých dveří a zárubní, také jejich jednotlivých 

částí, se nepovažuje za vadu a nemůže být předmětem reklamace. 

2.3. Vady skryté je kupující povinen reklamovat nejpozději do 24 měsíců od data dodání. 

 

2.4. Zákazník dále bere na vědomí, že reklamaci může uplatnit pouze písemnou formou, případně ústně 

formou zápisu v sídle nebo provozovně prodávajícího ve lhůtách uvedených v bodě 2.2. a 2.3. 2.5. 

Kupující je povinen v případě reklamace umožnit prodávajícímu kontrolu a převzetí vadného zboží. 



Neučiní-li tak, nepovažuje se reklamace za řádně uplatněnou. Při posuzování vad a určování oprávněnosti 

reklamace se prodávající řídí technickými a výrobními normami daného výrobce zboží. 

2.6. Uzná-li prodávající reklamaci za důvodnou (oprávněnou), sjedná prodávající s kupujícím přiměřenou 

lhůtu vyřízení nároku kupujícího. 

2.7. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce podle článku 

1. bodu 1.6. tohoto dokumentu a dostatečné péči zjistit, jedná se o vadu skrytou a prodávající může  

právo z vadného plnění odmítnout. 

2.8. Probíhající reklamační řízení nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit cenu za zboží uvedenou v 

kupní smlouvě. 

3. Záruka za jakost Kupující stvrzuje svým podpisem, že bere na vědomí a akceptuje následující 

skutečnosti: 

3.1. Výrobky v dekoru sukatá dýha jsou charakteristické tím, že v místě suku jsou tmeleny. 

3.2. Výrobky v povrchu SAPDECOR,folie mohou, vzhledem k jeho vlastnostem, vykazovat při vizuálním 

vnímání odlišnosti u jednotlivých částí výrobků, které tvoří komplet (dveře + zárubeň). 

3.3. Prodávající poskytuje na dodávané zboží záruční lhůtu v délce sjednané v kupní smlouvě. Záruční 

lhůta začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Je-li prodávající povinen odeslat zboží, běží záruční 

lhůta ode dne převzetí zboží kupujícím v místě určení. 

3.4 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že dodané zboží bude po tuto určitou dobu způsobilé pro 

obvyklý účel, nebo že si zachová smluvené nebo jinak obvyklé vlastnosti. Převzetí závazky ze záruky 

vyplývá z kupní smlouvy nebo z prohlášení prodávajícího, ze záručního listu. 

3.5. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které 

odpovídá prodávající. 

3.6. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost nevzniká, jestliže tyto vady 

vznikly až po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího a byly způsobeny vnějšími událostmi a 

nikoli činností prodávajícího nebo osoby, s jejíž pomocí měl prodávající splnit svůj závazek. 

3.7. Poskytne-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, platí tento řád I v 

takovém případě pro reklamační řízení a nároky z odpovědnosti za vadné plnění, pokud smlouva nebo 

jiné prohlášení nestanoví něco jiného. 

 

3.8. Reklamované vady nebudou kupujícímu uznány v případě, že kupující nedodržel montážní a 

skladovací podmínky dodaných výrobků, jež jsou nedílnou součástí této uzavřené smlouvy, jakož I pokyny 

pro užívání a údržbu výrobků - viz níže. 

 



3.9. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.Kupující, který je spotřebitelem, 

má podle zák.č. 63/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení 

spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.Subjektem, který je 

oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce.Bližší informace jsou dostupné 

na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na 

návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor s prodávajícím nepodařilo vyřešit přímo. Návrh lze 

podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u 

prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím 

platformy ODR dostupné na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/.Dozor nad 

dodržováním zák.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní 

inspekce (www.coi.cz ). 

4. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech 

4.1 Prodávající neodpovídá za vady: 

a) je-li věc vadná již v době převzetí kupujícím a pro takovou vadu byla sjednaná sleva z kupní ceny. 

b) vada vznikla na věci provozním opotřebením způsobeným obvyklým užíváním (např. Uvolnění klik, 

opotřebení pantů, apod.) Nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím doby životnosti). 

c) je-li vada způsobena kupujícím nebo vznikla nesprávnou montáží v rozporu s Montážními podmínkami 

výrobce, nesprávným užíváním a nesprávnou údržbou, v rozporu s pokyny pro užívání a údržbu výrobků , 

nesprávným skladováním v rozporu s pokyny pro skladování výrobků SAPELI, zásahem kupujícího (např. 

zkracování, hoblování apod.) či mechanickým poškozením. 

d) vzniklé v důsledku umístění výrobku v nevhodném prostředí s vyšší vlhkostí nebo rozdílnou teplotou a 

vlhkostí prostorů, jež výrobek odděluje nebo mezi nimiž byl instalován. 

e) pokud vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího. 

4.2 Vadou rovněž není: 

a) rozdílná barevnost rámečků a dýhy na zárubních a dveřích. 

b) rozdílná barevnost a kresba dýhy u jednotlivých dveří, zárubní, jejich jednotlivých prvků a částí, neboť 

se jedná o vlastnosti charakteristické pro přírodní materiál. 

c) rozdíly v délkovém napojení dýhy na obložce. 

d) rozdílná barevnost u použitých umělých materiálů v případě, že je nutná jejich kombinace z 

technologických důvodů v rámci jednoho výrobku nebo více výrobků tvořících komplet. 

e) dodání výrobku nebo jeho provedení, na základě kupujícím potvrzené závazné nabídky nebo kupujícím 

potvrzené specifikace v kupní smlouvě, případně zaměřovacím protokolu.Prodávající neodpovídá za vady 

vzniklé v důsledku chyb ve specifikaci parametrů a vlastností zboží ze strany a na požadavek kupujícího. 

http://www.coi.cz/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.coi.cz/


4.3 Ve sporných případech, kdy vadu výrobku mohla způsobit nadměrná vlhkost se za průkazné považuje 

měření vlhkosti výrobku kalibrovaný vlhkoměrem. V případě, že naměřená vlhkost konstrukce dveří a 

nebo zárubní přesahuje 10 %, má se vždy za prokázané, že výrobek byl vystaven nevhodným vlhkostním 

podmínkám. Průhyb dveří a zárubni se připouští do 3 mm. Platí i pro dveře reverzní. 

  

Posuzování vad. 

Předmět plnění nemá vadu a je v souladu se Smlouvou pokud vykazuje nedostatky vzhledu, odstínu, 

kvality laku, provedení, rámování, zasklení, sesazení dýhy apod. dveří a zárubní, které nejsou viditelné 

kolmým pohledem ze vzdálenosti 1,5 m za denního osvětlení. Vady konstrukce se posuzují dle normy 

ČSN 746401. U dýhovaných dveří je použito výhradně přírodních materiálů (ČSN 492320), proto je 

povolena barevná odlišnost i kombinovaná skladba sesazenky. Tyto rozdíly nejsou vadou zboží, ale 

důkazem pravosti. U kování se případná záruka za jakost vztahuje na funkčnost kování a skryté vady 

povrchu. 

Montážní a skladovací podmínky dveří a zárubní 

Pro dodržení podmínek je nutné: 

1. Skladovat výrobky v suchých a krytých prostorách při relativní vlhkosti 40-50 %. Nezabalené dveře 

nevystavovat při skladování přímému slunci. Šetrně s nimi manipulovat a ukládat je, s ohledem na možné  

poškození vrchního laku a hran. 

2. Dveře a zárubně montovat výhradně do suchých prostor s relativní vlhkostí 40-50 %, s podmínkou 

dostatečného proschlého zdiva a omítky. Minimální teplota při montáži je stanovena +10°C. 

3. Zahájení montáže je podmíněno připraveností staveniště. V případě nedodržení podmínek 

připravenosti má montážní technik právo stanoviště nepřebrat. Vícenáklady plynoucí z nepřebrání jdou k 

tíži objednatele. 

4. Pro montáž je nutno dodržet rozměry stavebních otvorů, dle aktuálního technického prospektu 

výrobce případně zaměřovacího protokolu. 

5. Požadavek na montáž je možné uplatnit až při vhodné dokončenosti stavebního díla. 

6. V místě montáže zajistit uzamykatelný prostor pro skladování a přístup k el. energii. 

7. Zajistit přítomnost zodpovědného pracovníka, který montážní firmě přesně určí typy dveří a zárubní do 

konkrétních stavebních otvorů. 

8. Po ukončení montáže, má objednatel povinnost za přítomnosti zástupce montážní firmy přezkoušet 

kvalitu provedeného díla, tzn. funkci dveří, kvalitu osazení zárubní a kvalitu výrobků. Pozdější reklamace, 

s výjimkou skrytých vad, nebudou u převzatých výrobků a prací uznány. 

9. Pokud odběratel zruší montáž 1-2 pracovní dny před plánovaných termínem, je povinen uhradit 

dodavateli za způsobené následné vícenáklady storno poplatek ve výši 2.000 Kč. 



 

  
Pokyny a zásady pro užívání a údržbu výrobků . 

1. Hodně větrat. 

prvním a hlavním nepřítelem všech výrobků ze dřeva je vlhkost. Je nutné řídit se podmínkou, aby v 

prostorách, do nichž se dveře a zárubně montují, byla vlhkost v rozmezí 40-50 %. Pokud je vlhkost vyšší, 

hrozí nebezpečí prohýbání nebo deformace dveří a zárubní. 

2. Pozor na teplotu 

Dveře a zárubně není vhodné umisťovat do prostor, kde teplota nedosahuje minimální teploty 10 °C. 

Rozdíl teplot v prostorách, které dveře oddělují by neměl být větší než 5°C. 

3. Vhodně ošetřovat 

Použití ekologických laků vytvrzovaných UV zářením chrání přírodní dýhu před prachem a znečištěním. 

Pro odstranění nečistot z povrchu dveří stačí jemný suchý hadr nebo jen lehce navlhčený. Nepoužívejte 

práškové čistící prostředky ani drátěnky. Vyvarujte se používání vody. Pokud chcete zvýšit lesk, je možno 

použít výrobky pro ošetření nábytku. 

4. Vyvarovat se mechanickým zásahům a mechanickému poškození. Je nutné vyvarovat se styku povrchu 

dveří s ostrými předměty. Nedovolte, aby došlo k nárazům do dveří, úderům různými předměty nebo 

násilnému zavírání průvanem. 

5. Do dveří a zárubní nesmí být nijak zasahováno ani s nimi nebude jinak neodborně manipulováno 
 
6. Vrchní kování musí být ošetřováno jemným suchým nebo lehce vlhkým hadříkem bez použití 
chemických čistících prostředků a nepřijde do styku s kovovými předměty, které mohou poškodit 
povrchovou úpravu 
 
7. Spotřebitel je povinen zajistit pravidelnou servisní prohlídku protipožárních uzávěrů a o této prohlídce 
provést záznam do servisní knížky 
 
 
 

 

 

 

 

 



Důležitá upozornění 

Montáž zárubně provádějte dle pokynů montážního návodu. Pro montáž používejte výhradně doporučené prostředky 

(lepidla,pěny, tmely). Výrobky jsou finálně dokončeny, proto při montáži postupujte šetrně, aby nedošlo k poškození 

výrobku (poškrábání, naražení, zlomení). Křidla jsou dodávaná s osazeným zámkem a přiloženými závěsy. Závěsy se 

šroubují do předvrtaných otvorů. Závěsy nenatloukat. Samotná montáž dveří pak spočívá v zavěšení křidla na závěsy. 

Po kontrole usazení proveďte seřízení křidla. Seřízení se provádí pomocí závěsů (pokud to umožňují) jejich 

povyšroubováním nebo naopak zašroubováním. Správné seřízení má vliv na funkci křidla (dveře nesmí drhnout, musí 

se dat zavřít a zamknout). Křídlo neupravujte.  

U křídla vybaveného mechanickým prahem je nutné po zavěšení provést seřízení mechanického prahu.  

Seřízení se provádí na závěsové straně povytažením ovládací střelky prahu a jejím následným povyšroubováním  

(práh se více vysune) nebo naopak zašroubováním (menší vysunutí prahu a sníží se odpor při zavírání). Pro dveře 

používejte pouze výrobcem doporučené doplňky (kliky, zámky, závěsy, kukátka, samozavírače, otvírače). Pro montáž 

dveřních doplňků používejte přiložené montážní návody.  

Nesprávná montáž samozavírače může způsobit poškození dveří nebo zárubně. Dveře vybavené samozavíračem je 

možné otevřít maximálně na 150°, úhel otevření se omezí dveřní zarážkou.  

Při styku zárubně s podlahou, kde se provádí mokrý způsob její údržby, je nezbytně nutné provádět podtmelení 

zárubní vhodným silikonem. Ze spodní strany vlhkost snadněji proniká do konstrukce. Proto stírejte podlahu 

vyždímaným hadrem, nelijte vodu přímo na zem, jinak hrozí nebezpečí zkroucení dveří nebo barevné změny dýhy či 

odlepení dokončovacího materiálu, jako důsledku necitlivého zacházení s vodou. Pozor: Výrobky nejsou určeny k 

přímému styku s vodou. Dveře je nutné zavírat klikou, nedotýkat se hrany dveří, která by se mohla poškodit.  

U dveří, kde je dodána prahová padací lišta je nutné udržovat čistou podlahu, jelikož lišta je náchylná na nečistoty a 

případné poškození pak není předmětem reklamace. 

 

Po zavěšení křídla se provádí montáž vrchního kování (kliky). Klika není součástí dodávky dveří. Při jejím osazování 

se řiďte montážním návodem výrobce kliky.  

Pozor na montáž rozetového kování:  

Pro používání rozetového kování je třeba dodržovat následující zásady:  

- rozetové kování s průměrem rozet větší jak 50 mm nelze použit na dveře osazené v OKZ zárubni, pokud je křídlo 

osazeno zámkem s 50 mm (vzdálenost osy vrtání pro kliku a klíč od polodrážky)  

- příprava dveří pro rozetové kování, dle montážního návodu výrobce kování (je nutné používat předepsané průměry 

vrtáků – při použití většího průměru vrtáku dochází ke zhoršenému držení rozetového kování na dveřích)  

- je nutné dodržovat montážní postup výrobce kování, používat všech upevňovacích prostředků k montáži kování.  

- dotahování spojovacích šroubů rozet je třeba provádět přiměřenou silou tak, aby nedošlo k deformaci dveřního křídla.  

Utahovací síla spojovacích šroubů kování nesmí překročit 1 Nm.  

- POZOR nesprávným postupem může dojít k trvalému poškození dveřního křídla!!!  

- rozetové kování bez spojovacích šroubů nepoužívat, po čase používání dochází k uvolnění vrutů a tím i celého 

kování.  

 

Dveře vstupní do bytu osazujeme do kovové zárubně v základové barvě, za příplatek lze dodat navíc nátěr barvou dle 

odstínu RAL. Dveře vstupní do bytu mají být protipožární a jako kompletní uzávěr dodány včetně nové ocelové zárubně. 

Ocelovou zárubeň nelze dodat ve stejném povrchu jako dveře, nelze dodat ani obložení kovové zárubně . Pokud, na 



výslovné přání objednatele,osazujeme dveře do stávající zárubně,která není úplně rovná ( správně zazděná), nemůžeme 

zajistit jejich těsnost např.vzhledem ke zvukové izolaci. Pokud zazdíváme kovovou zárubeň, neprovádíme potřebné 

malířské práce. Zazdění zárubně s osazením dveří může trvat 1-3dny.  

U dvoukřídlých protipožárních dveří je obsluha povinna zajistit po otevření pasivního křídla jeho zajištění zástrčí nahoře i 

dole. 

Nutno dodržet předepsané stavební otvory a montážní návody daného výrobce. 
Montáž výrobků svěřte raději nám - odborné a proškolené montážní firmě vlastnící certifikaci. 


