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Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
44401 

 

POKYNY    PRO   SKLADOVÁNÍ,   UŽITÍ   A OŠETŘOVÁNÍ   INTERIÉROVÝCH   

DVEŘÍ    MASONITE    
 

Dveře jsou dodávány v obalu, který zabraňuje jejich poškození při přepravě a při následné manipulaci. 

Obal je kombinací  kartónových „U“ profilů a strečové fólie. 

 

Přeprava dveří se uskutečňuje vozidly s uzavřeným nákladním prostorem. Nedoporučuje se přeprava 

např. na střeše os. automobilu nebo v otevřeném přívěsném vozíku. Hrozí zde možnost poškození dveří oděrem, 

jejich nasáknutí vodou při případném dešti (nebo zbytkovou vodou po něm), průhyb v délce při nerovnoměrném 

podložení, rozbití skla apod. 

 

Pokud použití dveří předchází jejich skladování, dodržujte prosím následující doporučení: 

- dveře skladujte ve vodorovné nebo svislé poloze, vždy podložené tak aby bylo zamezeno jejich 

průhybu (tzn. po celé ploše dveří). 

- dveře umístěte tak, aby nedocházelo ke kontaktu povrchu s přímým slunečním zářením a aby byly 

chráněny i před dalšími povětrnostními vlivy (déšť, mlha, pára, kroupy, námraza, sníh,…) 

- dveře umístěte tak, aby nebyly vystaveny přímému vlivu organických rozpouštědel nebo jinak 

žíravých, leptavých či těkavých chemických látek 

- chraňte povrch dveří před hrubým fyzickým násilím (pád těžkého předmětu apod.) 

 

Dveře jsou určeny pro montáž do typových zárubní vyrobených dle příslušné normy (popis dveří vč. 

rozměrů je na etiketě, umístěné na spodní hraně dveří). Dveře Masonite lze použít do klasických ocelových i do 

dřevěných obložkových zárubní. Jejich instalaci a bezproblémový chod Vám nejlépe zaručí instalace odbornou 

montážní firmou.  

 

Pokud se rozhodnete dveře instalovat sami, je nutné před instalací seřídit šroubovací závěsy dveří tak, aby 

po nasazení dveří na závěsy zárubně a jejich dovření byl na všech stranách dveří dosažen rovnoměrný odstup od 

hran zárubní. Tak se zamezí oděru povrchu dveří v polodrážkách i případnému dalšímu poškození dveří. 

Zkontrolujte stav čepů spodních dílů závěsů a očistěte je od případných nečistot a potřete jemně mazacím tukem. 

Proveďte kontrolu stavu otvorů pro střelku.  Poté nasaďte dveře na závěsy v zárubni a kývavým pohybem 

docílíte toho, aby závěsy na křídle plně dosedly na čepy závěsů zárubně.  Po uzavření dveří musí střelka zámku 

zapadnout do otvoru v zárubni a můžete namontovat vrchní kování. Pokud křídlo drhne o podlahu, podložte 

horní díly závěsů ocelovými podložkami. Tím křídlo zvednete do žádané polohy. Pokud je zárubeň deformována 

tak, že dveře nelze instalovat ani s využitím maximální „vůle“ nastavení závěsů, doporučujeme přenechat úpravu 

dveří na odborné firmě. 

 

Dveře jsou bezúdržbové. Povrch je možné čistit vlhkým hadrem, použít lze také vodu s příměsí saponátu, 

který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny. Dveře jsou dřevěný výrobek, proto z nich mohou po 

určitou dobu padat piliny, nejedná se o závadu kvality. 

 

Doporučené interiérové prostředí vhodné k instalaci dveří je : 

- minimální teplota prostředí   10
o
C 

- teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10
 °
C 

- vlhkostní rozdíl prostorů oddělených dveřmi max. 10 % 

- doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 5 % 

- relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40 - 50 %      

 

Záruka v délce 24 měsíců a platnost certifikátů poskytovaných výrobcem je zachována pouze v případě 

dodržení výše uvedených doporučení a za předpokladu, že nedošlo k jakékoliv fyzické úpravě dveří. Nepřípustná 

je i výměna závěsů nebo zámků – především u dveří s protipožární úpravou. Plné dveře lze, ve všech vyráběných 

druzích, dodat také v protipožárním provedení s certifikovanou odolností EI1 a EW 30 minut. 

 

Dveře Masonite lze použít také jako zvukový uzávěr.  Certifikovaná „Vážená neprůzvučnost“ dveří se 

pohybuje podle typu dveří v rozmezí od 24 dB do 38 dB. Další podrobnější informace o našich výrobcích, 

případně ohledně certifikátů nebo jiné dokumentace Vám poskytneme na e-mailové adrese 

czechinfo@masonite.com nebo na telefonních číslech – spojovatelka: +420 567 121 411. 


