
Návod k montáži plastových profilových vchodových dveří 
Posouzení shody bylo provedeno podle §7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění 

                                         
 
 
 
 
 
 
1. Odstraňte obal, vý-      2. Na místo pro práh      3. Zárubeň umístěte 4. Dveřní zárubeň usaďte pomocí vodováhy 
robek překontrolujte,    naneste silikonové          do dveřního otvoru. vodorovně i svisle. Změřením úhlopříček 
přeměřte rozteče a     lepidlo (zárubeň se            a šířky otvorů nahoře, uprostřed a dole  
úhlopříčku dveřního    umístí na stávající           zkontrolujte, zda byl rám namontován do  
křídla. Případné ne-        dlažbu).       pravého úhle.     
přesnosti vyrovnejte.       

    
5. Dveřní zárubeň          6. Vyznačte otvory pro       7. Vyvrtejte otvory ve 8. Dveřní zárubeň připev- 
zajistěte pomocí             kotvy. Zárubeň je nutno    vyznačených místech.  něte pomocí 12-ti  
3 klínků vpravo              ukotvit 6-ti turbošrouby     V místech vrtání vymezte-   turbošroubů. Začněte na  
a vlevo                          na každé straně min.         prostor mezi zárubní a stěnou  straně závěsů 
                          20 cm dlouhými                pomocí klínků. 

     
9. Křídlo dveří zkontrolujte, zda přesně lícuje a zda funguje kompletní zavírací mechanika.  
V případě nerovnosti křídla jej vymontujte a přiměřeným tlakem vyrovnejte tak, aby  
přesně lícovalo po celém obvodě se zárubní.  
Pomocí turbošroubů připevněte dveřní zárubeň na straně zámku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Proveďte kontrolu   11. Prostor mezi dveřní   12. V případě, že použi- 13. Namontujte vložku  
zavírání dveří.              zárubní a zdí vyplňte       jete montážní pěnu, ro-  zámku a sadu klik. 
Zárubeň oblepte           montážní pěnou nebo      zepřete zárubeň v nej- Pro vyvrtání otvorů 
zakrývací páskou          ucpávkovou šňůrou.        méně 3 bodech, jak je použijte šablonu. 
                           patrné z obrázku.      
 
Pozn., bod 14: POZOR – před vrtáním do křídla dveří vymontujte 5-ti bodou mechaniku zámku!  Ochrana dveří proti 
             přímému slun. svitu 
Používejte pouze dodané příslušenství značkové kvality. V opačném případě zaniká nárok na záruku.  
U plastových dveří nezaručuje výrobce barevnou stálost při dlouhodobém přímém působení slunce. Pro bezproblémovou funkci a tvarovou 
stálost plastových dveří je nutné zajistit ochranu dveří proti přímému slunečnímu svitu nebo přívalovým dešťům. V opačném případě může 
dojít ke srážení vlhkosti na křídle dveří, následné deformaci a k trvalému poškození. Nevhodné nebo nedostatečné zastřešení dveří má za 
následek ztrátu záruky. Toto platí zejména pro dveře v tmavých barvách nebo s dekorem dřeva a vstupních dveří umístěných na 
jihozápad. V případě otevírání z domu ven musí být dveře zamontovány zároveň se zdivem tak, aby nedocházelo k „lámání“ křídla dveří o 
roh zdi (nebo jiné překážky). Měla by být zajištěna možnost otevírat dveře 180°. Plastové dveře se dodávají ve standardním provedení 
otvíravé dovnitř. Pokud chcete dveře otvírat ven, je nutné dveřní výplň otočit a zajistit proti vymontování z venkovní strany samosvornými 
příchytkami případně výplň zalepit silikonovým lepidlem. Tuto úpravu může provést firma dveře instalující případně lze objednat písemně 
v objednávce dveří u dodavatele a tato služba je zpoplatněna. 
Vstupní dveře jsou vystaveny vysokému klimatickému namáhání, při velkém rozdílu teplot mezi vnější a vnitřní částí domu 
může dojít k jejich rozměrové a tvarové deformaci. 
 
Neodborná instalace dveřní zárubně, seřízení pantů (UPOZORNĚNÍ: posunutí části závěsu neslouží k opravě montážních chyb, nýbrž 
k opravě pozdějších změn) a mechaniky zámků má za následek deformaci křídla dveří, kterou nelze reklamovat. 
Vyrovnání křídla dveří a seřízení mechaniky zámků může prodávající zajistit, je zpoplatněno a lze jej provést pouze při 
bezchybném usazení zárubně a při venkovní teplotě >15°C. 
 

 
 
        ………………………………………………………………………………… 

                 osoba odpovědná za montáž, datum + razítko, podpis * 
*Potvrzený montážní list uchovejte pro případ reklamace, kdy je nutné jeho doložení spolu s kopií nákupního dokladu. 


