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INFORMACE PRO UŽIVATELE – NÁVOD K ÚDRŽBĚ VÝROBKŮ 
 

Vážený zákazníku, 
zakoupil jste si interiérové dveře vyrobené společností CARMAN-DOORS. Tento výrobek v sobě zahrnuje tradici 
dřevěného materiálu, účelného technického řešení a kvalitního provedení. Všechny výrobky jsou vyrobeny pouze 

z kvalitních a prověřených materiálů, při jejichž výběru jsme vycházeli z požadavků zákazníků na dlouholeté 
bezproblémové užívání. Přejeme si, abyste byl při používání našich výrobků spokojen a proto jsme pro Vás 
připravili několik užitečných rad a návodů. 
 

Manipulace, přeprava a skladování 
Výrobky (interiérové dveře nebo zárubně) se přenášejí ručně 

nebo s pomocí přenášecích pásů, popřípadě s pomocí speciálních 

přísavek. Výrobky nelze stavět na rohy. Pokud budou výrobky 

stavěny na tvrdý podklad, musí být podloženy po celé šířce dveří 

pryží nebo kartonem. Výrobky jsou dodávány v obalu, který 

zabraňuje jejich poškození při přepravě a při následné 

manipulaci. Výrobky přepravujte na krytých ložných plochách. 

Dbejte na pečlivé uložení a fixaci. Neposunujte výrobky po zemi 

ani po tvrdém podkladu. Jsou náchylné k poškození nárazem. 

Výrobky uskladňujte v suchých krytých prostorách na plochých 

a rovných podložkách a musí být vyrovnány přibližně ve svislé 

poloze. Dbejte na zajištění proti poškození zejména čelních hran. 

Výrobky skladujte v prostorách s relativní vlhkostí vzduchu 

v interiéru 50 ± 5 %. 

Montáž 
Výrobky je možné montovat pouze do připravených 

a odvětraných prostor dle doporučených hodnot pro náš 

výrobek: relativní vlhkost vzduchu v interiéru 50 ± 5 %. Jiné 

hodnoty mohou způsobit nevratnou deformaci výrobků. Před 

montáží skladujte dveře v obalu. Mají-li být interiérové dveře 

instalovány v zimním období, přeneste je do místnosti přibližně 

jeden týden před vlastní montáží, aby se "aklimatizovaly". Dveře 

jsou standardně dodávány s připravenými panty (3 ks), 

se zadlabaným zámkem (1 ks). Standardně je ve dveřích připraven 

otvor na umístění kliky a otvor na klíč. Dveře je možno osadit do 

zárubní zabudovaných dodavatelem stavebních prací. Požadavky 

na osazení zárubní stanoví příslušné stavební předpisy. Při 

zavěšení dveří do zárubní je nutno dodržet následující zásady: 

Překontrolovat, zda typ a rozměr dveří odpovídá typu 

zabudované zárubně. Namazat hřeby závěsů na zárubních 

mazacím tukem. Zavěsit dveřní křídlo. U dveřních křídel 

vybavených šroubovými závěsy je možno v omezené míře 

pootočením těchto závěsů odstranit případnou drobnou 

nepřesnost osazení zárubně. Podle návodu výrobce namontovat 

vrchní kování dveří (kliky a štítky / rozety). Při přesném osazení 

se dveřní křídlo otevírá lehce a bez výrazného tlaku se dovírá 

do zárubně. 

Požární dveře musí být usazené takovým způsobem, aby mezera 

mezi dveřním křídlem a zárubní byla maximálně do 5 mm a mezi 

dveřním křídlem a podlahou 10 mm. Zkracování požárních dveří 

je vyloučené. Požární dveře musí být osazeny do požární zárubně 

schváleného typu s uvedenou požární odolností. Při montáži 

požárně bezpečnostního zařízení musí být dodrženy podmínky 

vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě 

prováděcí dokumentace a postupy stanovenými v průvodní 

dokumentaci výrobce dostupné na www.carman-doors.cz. 

Používání a ošetřování 
Se dveřmi zacházejte opatrně, zejména se vyvarujte zavírání 

rázem s použitím síly. Neprovádějte zásahy do konstrukce 

výrobků. Interiérové dveře budou nejdéle fungovat pouze 

ve vytápěném prostoru s optimální teplotou od 10 do 30 °C při 

relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 50 ± 5 %. Další podmínkou 

pro správnou funkčnost dveří je, aby rozdíl teplot v prostorách, 

které dveře oddělují, nebyl větší než 10 °C. Při umístění 

v prostorách s extrémně rozdílnými teplotami je možné prohnutí 

nebo zkroucení výrobků vlivem rozdílných fyzikálních vlastností 

použitých materiálů a to i přes kvalitní povrchovou úpravu. Při 

otevírání a zavírání dveří je nutno používat kliku, jinak může dojít 

k poškození nebo vytržení zámku či jeho součástí. Výrobky 

omývejte běžnými mycími prostředky. Na čištění povrchů nikdy 

nepoužívejte čistící přípravky obsahující silné chemické látky 

a abrazivní materiály (přípravky na bázi písku, brusných past). Pro 

tento účel nejsou vhodná ani rozpouštědla. Skla čistěte k tomu 

určenými čisticími prostředky. Vyvarujte se mechanických zásahů 

a mechanického poškození dveřního křídla, včetně prvků ostění 

a zárubně. Na výrobky nepřipevňujte předměty, které nejsou 

určeny k doplnění jejich funkcí. Zabraňte kontaktu s horkými 

předměty. Dveřní křídla nejsou určena do vlhkého prostředí. 

Výrobky chraňte před přímým slunečním zářením a vodou. 

Rozhodně je nutné se vyvarovat styku s různými chemickými 

látkami. Výrobky jsou konstruovány pro běžné užívání 

a nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Doporučujeme závěsy 

jedenkrát ročně v místě ohybu závěsu namazat mazacím tukem. 

Jednou za rok nebo v případě potřeby doporučujeme seřízení 

závěsů (pokud je třeba) a dotažení držáků závěsů. Některé závěsy 

se seřizují přitažením nebo naopak povolením. Jednou ročně 

doporučujeme promazání zámku (jeho pohyblivých částí) 

a především zadní části západky mazacím tukem. 

Údržba požárního uzávěru 
U protipožárních výrobků musí být splněny podmínky dle zákona 

a to jednou ročně provádět kontrolu požárního uzávěru včetně 

doplňků (vrchního kování, samozavírače, obvodového těsnění, 

zámky, požární pásky). V případě mechanického poškození nebo 

netěsnosti uzávěru je nutné takové vady ihned odstranit. 

Samozavírače a střelky zámků je nutné pravidelně kontrolovat, 

zda dostatečně dovírají dveře. Při netěsnosti je potřeba dle 

návodu výrobce seřídit samozavírač a namazat tukem střelku 

zámku. Ostatní rady a návody jsou shodné s radami pro 

standardní dveře. 

Likvidace výrobku 
Plastové nebo papírové obaly a nespotřebované části výrobku 

určené k likvidaci předávejte organizacím, které jsou oprávněny 

k výkupu surovin nebo likvidaci či zpracování odpadů. 

Uživatelské informace, návody a doklady o nabytí uložte tak, aby 

Vám byly v případě potřeby k dispozici. Při správné instalaci 

a používání výrobku poskytuje výrobce záruku 24 měsíců. Jakékoli 

dotazy Vám zodpoví tým našich zaškolených specialistů, 

popřípadě navštivte naše stránky www.carman-doors.cz. 

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste vyjádřili koupí 
našeho výrobku. Věříme, že s našimi výrobky budete 
spokojeni. 

Tým společnosti CARMAN-DOORS 


