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NÁVOD NA ÚDRŽBU A 
OBSLUHU INTERIÉROVÝCH 

DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ 
PRÜM/STYLUS/LIPBLED 

UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA  
Podmínkou dlouholetého užívání je přiměřené a šetrné zacházení a vhodná údržba 
našich výrobků. 
 
I. Vlhkost 
Prvním a hlavním nepřítelem všech výrobků ze dřeva je vlhkost. Již při montáži je 
nutné řídit se podmínkou, aby v prostorách, do nichž se dveře a zárubně montují, byla 
vlhkost v rozmezí 40 – 50 %. Pokud je vlhkost nižší, je prostředí nevhodné z lékařského 
hlediska a nadměrného vysoušení výrobku, pokud je vyšší, hrozí nebezpečí prohýbání 
nebo deformace dveří a zárubní. Proto je nezbytně nutné, osazovat výrobky do 
vyschlých prostorů bez nadměrné vlhkosti. Pro vlhké prostory používejte klima dveře 
(dle jejich parametrů). Pozor na vodu. Voda může způsobit trvalé poškození výrobku. 
 
II. Pozor na teplotu 
Při umístění dveří v prostorách s extrémně rozdílnými teplotami může dojít k prohnutí 
dveří nebo zkroucení zárubně vlivem rozdílných fyzikálních vlastností použitých 
přírodních materiálů a to i přes kvalitní povrchovou úpravu. Do prostor s rozdílnou 
teplotou používejte klima dveře. 
 
III. Použití výrobku 
Výrobky jsou určeny pro použití ve stavbách. Podle zatížení výrobku zvolte vhodný 
model a typ (bytové výrobky, objektové výrobky), předejdete tak rychlému opotřebení 
výrobků. 
Vhodné interiérové prostředí pro instalaci a používání výrobků PRÜM/LIPBLED: 
- minimální teplota prostředí 10 °C (u klima dveří je tato hodnota 3 °C) maximální  
   teplota 35°C 
- teplotní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 5 °C (klima dveře až do 20 °C) 
- vlhkostní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 10 % (klima dveře až do 50 %) 
- relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-50 % 
- doporučená vlhkost zdiva, omítek, podlah 12-18 % 
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IV. Vhodně ošetřovat 
Výrobky se dodávají dle přání zákazníka v různých povrchových úpravách masiv, dýha, 
folie, CPL, HPL, barva, surový stav. Výrobky v surovém stavu je nutné povrchově 
dokončit vhodným způsobem, aby bylo možné je ošetřovat. Povrch dveří je chráněn 
před prachem a znečištěním, vznikajícím běžným provozem a adekvátním zacházením. 
Proto i pro odstranění nečistot z povrchu dveří stačí jemný suchý hadr nebo jen lehce 
navlhčený. 
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (práškové, na bázi chloru, atd.) nebo 
agresivní čištění (drátěnky, kartáče, atd.). Rozhodně se vyvarujte používání vody jinak, 
než jen pouze pro navlhčení hadru, který důkladně vyždímejte. 
Obdobně i prosklené plochy je potřeba ošetřovat pouze tak, aby nedošlo ke styku 
ozdobného rámečku s nepřiměřeným množstvím volné vody. Doporučujeme skla 
umývat celoplošně, přestože sklo není špinavé celé. 
Leptané sklo (pavé, satináto), nechte vyschnout přirozenou cestou. Pískované sklo 
zlehka vytřete do sucha suchým hadrem. 
V místě styku zárubně s podlahou, kde se provádí mokrý způsob její údržby, je 
nezbytně nutné provést po položení finální podlahové krytiny podtmelení zárubní 
vhodným silikonem. Ze spodní strany vlhkost snadněji proniká do konstrukce. Proto 
stírejte podlahu vyždímaným hadrem, nelijte vodu přímo na zem, jinak hrozí 
nebezpečí zkroucení dveří nebo barevné změny dýhy či odlepení dokončovacího 
materiálu, jako důsledku necitlivého zacházení s vodou.  
Pozor:  Výrobky nejsou určeny k přímému styku s vodou. 
 
V. Údržba 
Dveře ani zárubeň nevyžadují zvláštní údržbu. Závěsy: v místě ohybu závěsu nejméně 
1x ročně namazat mazacím tukem. V případě závěsů se silikonovým čepem se to 
nevyžaduje. Jednou za rok nebo v případě potřeby doporučujeme 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) a především zadní části 
západky mazacím tukem. V případě zámků z umělé hmoty se to nevyžaduje. 
 
VI. Vyvarovat se mechanickým zásahům a mechanickému poškození 
Běžné používání dveří a zárubní zaručuje dlouholetou spokojenost s našimi výrobky. Je 
nutné se vyvarovat styku povrchu 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 výplně. Vyvarujte se snaze násilně 
otevřít dveře, pokud jsou zamčené. Dveře ovládejte zlehka, nepoužívejte násilí.  
Při otvírání a zavírání dveří používejte kliku, jinak může dojít k poškození nebo vytržení 
protiplechu nebo zámku. Neprovádějte zásahy do konstrukce dveří a zárubní. 
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VII. Likvidace obalu 
Obaly se likvidují recyklací roztříděním podle materiálu (papír, plast, kov) v příslušných 
sběrnách. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
-  při zavírání nebo otvírání dveří může dojít k poranění prstů, toto platí hlavně   
  u malých dětí 
-  pozor u výrobků se sklem (prosklené dveře, prosklené stěny) může dojít vlivem  
  nepřiměřeného namáhání k rozbití skla s následným rizikem poranění se o střepy  
  (doporučujeme kalené sklo) 
-  zamezte prudkému otvírání nebo zavírání, které může způsobit poškození výrobku  
  nebo poranění osob 
-  pád na kliku či závěsy může způsobit poranění  
 
Při dodržení všech podmínek uvedených v těchto pokynech pro užívání a údržbu 
výrobku, Vám firma W a Weinzettl s.r.o. zaručuje dlouholeté spokojené užívání. 
                                            
 
 
Razítko a podpis:                                                                                  


