
 
 

Doklad o kontrole a revízií výrobku firmy SOLODOOR a.s. 

 
Tento doklad je potrebný pre uplatnenie predĺženej záruky na výrobky SOLODOOR a.s. na 

dobu 5 rokov podľa platného reklamačného poriadku spoločnosti SOLODOOR a.s. 

 

Výrobok SOLODOOR a.s. (dvere a zárubne) musí byť namontovaní a následne kontrolovaní 

firmou, ktorá má certifikát na montáž a kontrolu od SOLODOOR a.s. 

Táto kontrola musí byť prevedená v treťom roku užívania výrobku! 

 

 

Zákazník  

 

 

 

 

Montážna firma   

Číslo certifikátu kontrolnej firmy   

 

Dátum kontroly a montáže  

 

Číslo a dátum kúpnej zmluvy alebo 

pokladničného bloku 

 

 

Dvere sú namontované a nevykazujú 

nedostatky nad rámec bežného 

opotrebenia 

Podpis, razítko 

 

 

 

 

Dvere nevyhovujú a vykazujú 

nedostatky nad rámec bežného 

opotrbenia 

 

Podpis, razítko 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Kontrolné úkony: 
Pri vizuálnej a funkčnej kontrole poverená firma prevádza nasledujúce úkony: 

 

• kontrola stavu plochy dverí – tu sa hodnotí, či povrch nie je poškodený (narazení, prerazení) 

alebo či nevykazuje iné defekty napr. vydutiny alebo nedovolené zásahy do dverí (vŕtanie, 

dlabanie, rezanie apod..) Pri rámových modelov sa navyše kontroluje stav rámu a zasklievacích 

líšt, stav presklenia a kazetovej plochy. 

 

• kontrola stavu bočných plôch dverí – tu sa kontroluje stav a prítomnosť hranovacej pásky (pri 

dverách požiarnych a bezpečnostných aj stav a prítomnosť pásky spevňovacej), či je po celom 

obvode dverí a nepoškodená, ďalej celkový stav hrán, či  nie sú mechanicky poškodené alebo 

nemajú stopy nedovolených úprav (vŕtanie, dlabanie, rezanie, apod.) 

 

• kontrola rovnosti dverí – rovnosť krídla vo vzťahu k zárubni, či nevznikajú neštandardné, 

nepovolené škáry, dôležité posudzovať u dymotesných a vzduchovo nepriezvučných výrobkou. 

 

 

• kontrola stavu zárubne -  tu sa kontroluje stav, či nedošlo k poškodeniu niektorých jeho častí, 

alebo nedovoleným úpravám. Pokiaľ je možné, tak sa doporučuje spraviť kontrolu spôsobu 

zapenenia. 

 

• kontrola vzťahu krídla a zárubne – posudzujeme či neprichádza ku kontaktu dverného krídla 

zo zárubňou (nezadrháva sa) alebo s podlahou a či je obvodová škára medzi dverným krídlom 

a zárubňou rovnomerná a v predpísaných toleranciách. 

 

• kontrola dverného kovania a funkčnosti doplnkov – medzi funkčné prvky patrí napr. závesy, 

zámky, zástrče, mechanické prahy, samozatvárače, protiplechy, pánikove kovanie, 

koordinátory, posuvný mechanizmus, vodiace trny a lišty. Hodnotí sa vizuálne a funkčne, či sú 

kompletné a nevykazujú aké si  poškodenia alebo defekty (chod zatvárania, pevnosť držania 

a osadenia, opotrebenie, hlučnosť). 

 

 

V prípade zistenia závady (nadmerné opotrebenie, zlá funkčnosť, apod.), sa na základe požiadaviek 

zákazníka vykoná oprava, pokiaľ to prvok umožňuje. Oprava alebo výmena prvku je možné spraviť iba 

vtedy ak nepríde k zásahu do konštrukcie výrobku. 

Cena kontroly a opravy výrobku je určená podľa rozsahu a zmluvných cien spoločnosti ktorá kontrolu 

prevádza.(certifikovaná osoba). 


