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Dvere a zárubne vyrobené firmou SOLODOOR a.s. su určené len pre vnutorné interiéry na montáž do oceľových alebo 
obložkových zárubní rozmerovo podľa ČSN 74 64 01.
Výrobky pri bežnom používaní, primeranom a šetrnom zaobchádzaní, vyžadujú len minimálnu údržbu.

Skladovanie – dvere sú pre prepravu ošetrené ochrannými rohmi a fóliou. Dvere je nutné skladovať v suchých a krytých priestoroch, s max. vlhkosťou do 60% a to iba pri 

nepoškodenom obale. Presklené a rámové dvere je nutné skladovať tak, aby nedošlo k poškodeniu líšt a rámov. Dvere je nutné skladovať, tak aby nedošlo k ich ohnutiu. 
Najvhodnejšie skladovanie je na plocho alebo pozdĺžnou pántovou hranou. Zárubne skladujeme vo vodorovnej polohe v max. 5ks na sebe. Pri skladovaní dverí a zárubní dbajte 
zvlášť na vlhkosť a vodu v priestore kde sú dvere a zárubne skladované. Voda môže výrobky nenávratne poškodiť. Pre dopravu musia byť použité iba kryté dopravné 
prostriedky, kde musí byť zabránené pôsobeniu poveternostných vplyvov.

Montáž a použitie – interiérové dvere a zárubne je možné inštalovať a používať v odvetraných a vysušených priestoroch s relatívnou vlhkosťou v rozmedzí 30 – 50%. 
Teplota v priestore montáže a použitia musí byť v rozsahu 15 °C až 35 °C. Pre dlhodobé užívanie je ideálna teplota okolo 21 °C (±  5° C). Rozdiel teplôt medzi jednotlivými 
oddelenými priestormi nesmie byť väčší než 5 °C.
Dvere v prevedení KLIMA II je možné použiť pri rozdiele teplôt do 10 °C a rozdielu relatívnej vlhkosti do 35% (30 – 65%). Dvere v prevedení KLIMA III je možné používať v 
priestoroch s rozdielom teplôt do 20 °C a rozdielom relatívnej vlhkosti do 50% (30 – 80%).
Vyššia či nižšia vlhkosť alebo teplota, prípadne kombinácia vlhkosti a teploty vychádzajúce z rovnovážneho meranie týchto veličín, môže spôsobiť nezvratnú deformácii a 
poškodeniu dverí a obložkových zárubní. V prípade novostavieb či budov po rekonštrukcii musia byť pred montážou obložkových zárubní a dverí ukončené mokré stavebné 
procesy a priestory musia byť riadne vysušené. Ďalej sa musí zamedziť priestup vlhkosti do obložkových zárubní z podláh a stien. Montáž musí byť vykonávaná podľa 
montážneho návodu a najlepšie odbornou firmou. Montáž protipožiarnych zárubní a dverí musí montovať iba na to vyškolená, výrobcom dverí certifikovaná firma.
V prípade potreby je možné dvere a zárubne skrátiť na výšku o 2cm, skrátením môže dôjsť k strate záruky. Protipožiarne alebo bezpečnostné dvere nie je možné skracovať, 
skrátením dôjde k zmene parametrov dverí v rozpore s vystaveným certifikátom a ku strate záruky na dvere.

V prípade montáže rozetového kovania, kde vŕtame do dverí otvory v mieste zámku, je nutné po vyznačení pozície otvorov pred vlastným vŕtaním zámok z
dverí demontovať, inak môže dôjsť k zaneseniu zámku pilinami a následnému poškodeniu jeho funkcie. Na nefunkčnosť zámku z tohto dôvodu nie je možné uplatniť
reklamáciu.
Údržba – povrch dverí a zárubní je možné čistiť suchou, prípadne len mierne navlhčenou utierkou. K odstráneniu prachu a ľahkého znečistenia dverí použite utierku z 
materiálu nepúšťajúceho vlákna (napr. bavlneného, ľanového alebo z jelenice) navlhčeného veľmi slabo vodou s niekoľkými kvapkami číreho saponátu na riad na vlhkosť
zodpovedajúcej vlhkosti ľudskej ruky. Ošetrovanú plochu dverí ľahko, nie však až do mokra utrite a okamžite po tom vytrite dvere do sucha suchou utierkou. Používajte iba 
bežný saponát bez dezinfekčnej zložky, napríklad Jar, Pur, Clin alebo Pronto multi-surface, prípadne bežný prostriedok určený na čistenie nábytku.
V prípade lakovaných dverí je nutné použiť výhradne prostriedky určené k umývaniu a ošetrovaniu lakovaného dreva.
Pre údržbu dverí nepoužívajte organické rozpúšťadlá, látky na báze chlóru, liehu či iných žieravín (napríklad prípravky na odstránenie vodného kameňa), prípravky s obsahom 
vosku, olejov a emulzií, abrazívne čistiace prostriedky (brúsne a leštiace pasty, prášky a iné látky schopné poškriabať plochu dverí, napríklad piesok na riad), kefy a drôtenky, 
aby nedošlo k poškriabaniu a narušeniu povrchovej úpravy dverí.
Presklené a kazetové časti je nutné čistiť tak, aby zasklievací rámček neprišiel do styku s neprimeraným množstvom vody, aby nedošlo k zatečeniu vody pod zasklievacie, alebo 
kazetové rámčeky a to ako zo strany dverí, alebo zo strany skla.

Záruka – Predávajúci poskytuje na svoje výrobky predĺženú záručnú dobu v dĺžke 5 rokov. Podmienka tejto záruky je montáž výrobku odbornou firmou s platným 
certifikátom od SOLODOOR a.s, pre montáže (vid www.solodoor.sk) a jedna kontrola výrobku touto firmou v priebehu štvrtého štvrťroka druhého roka trvania zákonnej záruky. 
O kontrole obdrží kupujúci od firmy doklad, ktorý pri uplatnení 5 ročnej záručnej doby musí predložiť. Pri nesplnení uvedených podmienok platí záručná doba iba 2 roky. 
Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru.

Po skončení životnosti a používania dverí a zárubní odovzdajte výrobky k likvidácií do zberného dvora.

Veríme, že s produktmi vyrobenými v spoločnosti SOLODOOR a.s. budete spokojnými používateľmi.

Vyjadrite prosím svoju spokojnosť s montážou vykonanou certifikovanou firmou: www.solodoor.cz/cs/dotaznik-spokojenosti/

Informácie pre použitie, montáž a uskladnenie dverí a zárubní SOLODOOR a.s.
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