
Krídlové dvere

ZÁRUÈNÝ LIST
s návodom na montáž

Upozornenie!

Pred montážou dverí sa oboznámte  s návodom a podmienkami záruky
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Záruèné podmienky

1. Spoloènos� D.R.E.  poskytuje na svoje výrobky záruku za podmienky, že 

budú inštalované v súlade s priloženým návodom na montáž a budú 

používané v súlade s ich urèením.
2. Záruèné podmienky sú v súlade so Zákonom o ochrane spotrebite¾a.
3. Záruka na výrobky spoloènosti D.R.E. je 24 mesiacov a zaèína plynú� 

dòom vyznaèeným na  nadobúdacom doklade.
4. Kupujúci je povinný pri reklamácii predloži� tovar a doklad o jeho 

nadobudnutí v príslušnej predajni.
5. Výrobca sa zaväzuje po obhliadke reklamovaného tovaru vybavi� 

reklamáciu bezodkladne.
6. K meškaniu vybavenia reklamácie nemôže dôjs� z príèin výmeny alebo 

opravy vadnej èasti resp. celého tovaru nezapríèinenej kupujúcim.
7. Výrobca sa zaväzuje k bezplatnej oprave chybného tovaru.
8. Urèenie charakteru vady a spôsobu vybavenia reklamácie zabezpeèuje 

predávajúci alebo výrobca.
9. Ak  sa tovar nezhoduje s údajmi na nadobúdacom doklade, je potrebné 

túto skutoènos� reklamova� ešte pred jeho zabudovaním. 
10. Záruèné podmienky strácajú platnos� v prípade, že:

- sú vykonané akéko¾vek úpravy v ráme alebo krídle dverí
- bola narušená konštrukcia 
- nie je predložený záruèný list
- do záruèného listu boli dodatoène vpísané údaje nepovolanou osobou

11. Záruka sa nevz�ahuje  na:
- mechanické poškodenia a vady zapríèinené nedodržaním zásad pri 

prevoze, skladovaní a užívaní tovaru
- prefarbenia alebo zvlnenia,  zapríèineného vysokou vlhkos�ou alebo 

teplotou 
- vady  vzniknuté nesprávnym uskladnením  v èase zabezpeèovania 

stavebných prác
- vady vzniknuté nedbanlivos�ou kupujúceho
- montáž výrobku
- škody spôsobené následkom osudových udalostí, nezávislých na vôli 

výrobcu, ako sú živelné pohromy a pod.
- škody spôsobené zverou
- prirodzené opotrebenie výrobku
- chýbajúce èasti výrobku zistené po jeho odbere



Návod na montáž krídla dverí

Upozornenie:
Odporúèame sa súèasná montáž rámu s krídlom dverí.

Ak sa montuje krídlo dverí s jednoduchou  zárubòou, alebo nastavite¾nou, postupujte 
pod¾a k nim priloženého návodu pre tú ktorú zárubòu.

1. Skontrolova�, èi vzdialenosti medzi závesmi na zárubni zodpovedajú rozmerom 
závesov dverí.
(Všetky druhy dverí dodávaných spoloènos�ou D.R.E. je možné skráti� o max. 60mm.)
2. Po osadení dverí skontrolujte ich správnu funkènos�.

Rozmery interiérových dverí D.R.E. sú v súlade s príslušnou STN 796481:2000 vrátane 
Z1:2003 Dvere, požiadavky a skúšky.

Krídlov  dvere

Kridlo dverí je ideálne použit' na zárubne dodávanej firmou D.R.E.
Konštrukcia krídla dverí je zhotovené z vysokoakostného MDF materiálu. 
Návod na montáž spolu s návodom na montáž zárubne priloženej inštrukcie.
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Zoznam príslušenstva:

1. Krídlové dvere 1 ks
A/ kridlové úchyty  3 sady
B/ dverová zámka  1 ks
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Návod na montáž a zásady používania interiérových dverí DRE.

Interiérové dvere DRE sú urèené k uzatváraniu otvorov v stenách medzi 
jednotlivými miestnos�ami. Používajú sa  v obytných budovách a iných, 
kde nie sú požiadavky na špeciálne protipožiarne a iné úèely. Dvere 
používa� v suchých a vetraných  priestoroch, v ktorých nedochádza k 
prudkej zmene teploty.

Namontovanie zárubní a dverí je nutné vykona� v súlade s technickým 
projektom pod¾a príslušnej normy, èi predpisu vypracovaného pre 
príslušný objekt, alebo pod¾a návodu, ktorý je súèas�ou dodaného 
výrobku.
Dvere je možné osadi� v miestnostiach, kde sú už ukonèené stavebné 
práce, ako omietky, podlahy a pod. Omietka steny by mala by� ukonèená 
po roh otvoru urèeného pre inštaláciu zárubne. Po namontovaní zárubne 
už nevykonáva� „mokré“ ukonèovacie stavebné práce. 
Interiérové dvere môžu by� inštalované len v suchých priestoroch, ktoré 
nemajú zvýšenú vlhkos�. To isté sa týka ich prepravy, skladovania a 
používania.
V zárubniach urèených do priestorov, kde sa bežne zmývajú podlahy, je 
potrebné spodok zárubne natrie� silikónom. Zároveò je nutné pri montáži 
zárubne natrie� silikónom aj hranu – spojnicu zárubne s podlahou. 
Medzery medzi stenou a zárubòou by mali by� vytesnené izolaèným 
materiálom. 
Dvere je možné skráti� o max. 60 mm.  
Otvorené krídlo dverí sa nemôže samovo¾ne uzatvára�. V dodávaných 
dverách sú štandardne použité zámky v rozteèi 72 mm medzi k¾uèou a 
zámkom dverí, ku ktorým je potrebné dokúpi� zodpovedajúce kovanie. 
Uzatvorené dvere musia by� pri pohybe k¾uèkou bez pohybu.
Interiérové dvere DRE zodpovedajú STN 746481:2000, ktorá pripúš�a 
odchýlku a toleranciu deklarovaného rozmeru. 
Dvere je potrebné èisti� prostriedkami doporuèenými na èistenie nábytku, 
alebo mierne navlhèenou handrou. Interiérové dvere nemôžu prís� do 
kontaktu s vodou. 
Fólia dverí neznáša acetón, ocot. Ich použitím môže nasta� ich vidite¾ná 
neodstránite¾ná zmena.

Interiérové dvere spoloènosti D.R.E. Sp. z o.o. boli testované Štátnym 
ústavom hygieny vo Varšave  a bol im udelený atest è. HK/1297/01/2004 
zo dòa 23.novembra 2004.


