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Dveře vyrobené firmou SOLODOOR a.s.  jsou určeny pouze pro vnitřní interiéry.
Dveře při běžném používání, přiměřeném a šetrném zacházení, vyžadují jen minimální údržbu. Používání dveří začíná již jejich 
skladováním a montáží.
Skladování dveří – dveře jsou pro přepravu opatřeny ochrannými rohy a folií. Dveře je nutné skladovat v suchých a krytých 
prostorech, s max. vlhkostí do 60 % a to pouze při neporušeném obalu. Prosklené a rámečkové dveře je nutné skladovat tak, aby 
nedošlo k poškození lišt a rámečků. Dveře je nutno skladovat tak, aby nedošlo k jejich prohnutí. Nejvhodnější skladování je na 
plocho nebo podélnou pantovou hranu.
Montáž dveří –interiérové dveře je možné montovat do odvětraných a vysušených prostorů s vlhkostí 30 - 50%. Rozdíl teplot 
mezi jednotlivými oddělenými prostory nesmí být větší než 10° C. Vyšší či nižší vlhkost, případně větší rozdíl teplot může způso-
bit nevratnou deformaci a poškození dveří. V případě potřeby je možné dveře zkrátit na výšku o 2 cm, zkrácením může dojít ke 
ztrátě záruky. Protipožární nebo bezpečnostní dveře nelze zkracovat, zkrácením dojde ke změně parametrů dveří v rozporu s 
vystaveným certifikátem a ke ztrátě záruky na dveře. 
V případě montáže rozetového kování, kde vrtáme do dveří otvory v místě zámku, je nutné po vyznačení pozice otvorů před 
vlastním vrtáním zámek ze dveří demontovat, jinak může dojít k zanesení zámku pilinami a následnému poškození jeho funkce. 
Na nefunkčnost zámku z tohoto důvodu není možné uplatňovat reklamaci.
Údržba – povrch dveří je možné čistit suchým, případně jen mírně navlhčeným hadříkem. K odstranění prachu a lehkého 
znečistění dveří použijte hadřík z materiálu nepouštějícího vlákna (např. bavlněného, lněného, nebo z jelenice) navlhčeného 
velmi slabě vodou s několika kapkami čirého saponátu na nádobí na vlhkost odpovídající vlhkosti lidské ruky. Ošetřovanou 
plochu dveří lehce, nikoliv však až do mokra otřete a okamžitě poté vytřete dveře do sucha suchým hadříkem. Používejte pouze 
běžný saponát bez desinfekční složky, například Jar, Pur, Clin, nebo Pronto multi-surface, případně běžný prostředek určený na 
čištění nábytku. 
V případě dýhovaných dveří je nutné použít výhradně prostředků určených k mytí a ošetřování lakovaného dřeva. 
Pro údržbu dveří nepoužívejte organická rozpouštědla, látky na bázi chloru, louhu či jiných žíravin (například přípravky na od-
straňování vodního kamene), přípravky s obsahem vosků, olejů a emulzí, abrazivní čisticí prostředky (brusné a leštící pasty, 
prášky a jiné látky schopné poškrábat plochu dveří, například písek na nádobí), kartáče a drátěnky, aby nedošlo k poškrábání 
a narušení povrchové úpravy dveří. 
Prosklené a kazetové části je nutné čistit tak, aby zasklívací rámeček nepřišel do styku s nepřiměřeným množstvím vody, aby 
nedošlo k zatečení vody pod zasklívací, nebo kazetové rámečky a to jak ze strany plochy dveří, nebo ze strany skla. 
Záruka – Prodávající poskytuje na své výrobky prodlouženou záruční lhůtu v délce 5 let. Podmínkou této záruky je montáž 
výrobku odbornou firmou s platným certifikátem od SOLODOOR a. s. pro montáže (viz www.solodoor.cz) a jedno seřízení výrob-
ku takovou firmou v průběhu čtvrtého čtvrtletí druhého roku trvání zákonné záruky O seřízení obdrží kupující od firmy doklad, 
který při uplatňování 5leté záruční doby musí předložit. Při nesplnění uvedených podmínek platí záruční lhůta pouze dva roky. 
Záruční lhůta začíná běžet ode dne dodání zboží 
Po skončení životnosti a používání dveří předejte tyto dveře k likvidaci do sběrného dvora.

Věříme, že s dveřmi vyrobenými ve společnosti Solodoor a.s. budete spokojenými uživateli.
Vyjádřete prosím svou spokojenost s montáží provedenou certifikovanou  firmou:   
www.solodoor.cz/cs/dotaznik-spokojenosti/ 

Návod k použití a k uskladnění dveří
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