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Dveře Eurowood
Doporučení skladování, podmínek pro montáž a údržba výrobků Eurowood 

dveřní křídla a zárubně.

Skladování a podmínky pro montáž

Dveřní křídla a zárubně skladujte v suchých krytých prostorách na plochých a rovných podložkách ve svislé poloze. Ve vodorovné 
poloze lze skladovat pouze krátkodobě (do 7 dnů), při stohování je nutno vždy jednotlivé vrstvy prokládat. Dbejte na zajištění proti 
poškození zejména čelních hran.

Doporučené hodnoty pro náš výrobek

> Relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-60 %.
> Doporučená vlhkost zdiva, omítek, podlah 2,5%.

Manipulace a doprava

Výrobky přepravujte na krytých ložných plochách. Dbejte na pečlivé uložení a fixaci.
S výrobky manipulujte ručně nebo s pomocí přenášecích pásů, popř. s pomocí speciálních přísavek.
Neposunujte výrobky po zemi ani po tvrdém podkladu.

Likvidace odpadu

Nepoužité obaly a nespotřebované části výrobku předávejte organizacím, které jsou oprávněny k výkupu, k likvidaci či ke zpracování 
odpadů.

Používání a ošetřování výrobků v povrchu fólie, CPL, HPL i vysoký lesk, dýha

Ochranná fólie – ochrannou fólii, kterou jsou dveře opatřeny, nikdy neodstraňujte před dokončením všech prací.
Okamžitě po sejmutí ochranné fólie doporučujeme ošetření povrchu dveří vhodným leštidlem (leštěnka na dveře a nábytek) a za 
použití nové čisté jemné mikrovláknité nebo plstěné tkaniny lehce vyleštěte. Dosáhne se tak optimální odolnosti povrchu proti 
poškrábání.

Čištění a údržba

Na čištění používejte vlhké tkaniny s mikrovláknem nebo jelenice a teplou vodu s mýdlovým čističem. Po vyčištění ošetřete povrch 
prostředkem na nábytek – leštěnka, nejprve vyzkoušejte na malou, méně viditelnou část dveří či zárubní.
Nikdy nečistěte povrch na sucho, nepoužívejte papírové ručníky. Vyvarujte se použití ostrých předmětů nebo předmětů s abrazivním 
povrchem jako jsou kartáče, škrabky, drátěnky apod.
Pro čištění nepoužívejte přípravky s organickými rozpouštědly (rozpouštědla typu: benzin, toluen, aceton atd. ) a prostředky 
obsahující kyselé sloučeniny, nepoužívejte též silikonové leštěnky a přípravky s obsahem alkoholu, které mohou poškodit povrch 
a ani abrazivní přípravky (Cif, Real…).

Protože ze spodní strany vlhkost snadněji proniká do konstrukce, stírejte proto podlahu vyždímaným hadrem, nelijte vodu přímo 
na zem, jinak hrozí nebezpečí zkroucení dveří nebo barevné změny dýhy či odlepení dokončovacího materiálu, jako důsledku necit-
livého zacházení s vodou. Naše výrobky nejsou určeny k přímému styku s vodou.
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Údržba a seřizování

Dveře ani zárubeň nevyžadují zvláštní údržbu. Dveře pokud jsou osazeny v obložkové zárubni mají bezúdržbové závěsy, doporu-
čujeme jednou za rok nebo v případě potřeby seřízení závěsů (pokud je třeba) a dotažení držáků závěsů. Některé závěsy se seřizují 
zašroubováním nebo naopak povyšroubováním případně podle montážního návodu. Jednou do roka doporučujeme promazání 
zámku (jeho pohyblivých částí).

Vyvarovat se mechanickým zásahům a mechanickému poškození

Běžné používání dveří a zárubní zaručuje dlouholetou spokojenost s našimi výrobky. Je nutné se vyvarovat styku povrch dveří 
s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození povrchové úpravy. Nedovolte, aby došlo k nárazům do dveří, úderům různými 
předměty nebo násilnému zavírání průvanem. Ve všech těchto situacích hrozí mechanické poškození, případně rozbití skleněné vý-
plně. Vyvarujte se snaze násilně otevřít dveře, pokud jsou zamčené. Dveře ovládejte zlehka, nepožívejte násilí. Při otvírání a zavírání 
dveří používat kliku, jinak může dojít k poškození nebo vytržení protiplechu nebo zámku. Neprovádějte zásahy do konstrukce dveří 
a zárubní.

Údržba požárního uzávěru

Požární dveře (pokud nejsou včetně speciální zárubně) musí být osazeny do požární zárubně schváleného typu s uvedenou požární 
odolností. Vzdušná vlhkost nesmí přesahovat 60 %.
Podle zákona č. 246/2001 Sb. je nutné minimálně jednou ročně provádět vizuální kontrolu požárního uzávěru včetně doplňků 
(vrchního kování, samozavírače, požárního obvodového těsnění, padací lišty). V případě mechanického poškození nebo netěsnosti 
uzávěru je nutné takové vady ihned odstranit. Se dveřmi zacházejte opatrně, zejména jim škodí zavírání rázem s použitím síly. Dveřní 
křídla omývejte běžnými saponátovými mycími prostředky. Nepoužívejte přípravky na bázi písku, brusných past, různá ředidla 
a rozpouštědla. Kování, zámek a panty promažte minimálně jednou za dva měsíce (případně dle potřeby) olejem pro stroje nebo 
mazacím tukem. Samozavírače je nutné pravidelně 1x měsíčně zkontrolovat, zda dostatečně dovírají dveře. Při netěsnosti je nutné 
dle nákresu výrobce seřídit samozavírač a namazat tukem střelku zámku. Pravidelně provádějte jednou za půl roku promazání nejen 
střelky i západky zámku, ale i pantů. Na dveře nepřipevňujte předměty, které nejsou určeny k doplnění funkcí dveřního křídla.

Podlaha položená plovoucím způsobem musí být oddilatována u těžkých předmětů. které jsou na podlahu postaveny (kuchyňské  
linky, vestavěné skříně).


