
Návod na montáž dveřního křídla 

 

Upozornění: Doporučujeme současně instalovat rám s křídlem dveří. 

Podle toho, zda budete instalovat křídlo dveří s jednoduchou nebo nastavitelnou zárubní, postupujte 
podle návodu přiloženého k dané zárubní. 

Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi závěsy na zárubní odpovídají rozměrům dveřních závěsů ( Všechny 
druhy dveří, dodávaných společností D.R.E., lze zkrátit max. o 60 mm) 

Po osazení dveří zkontrolujte jejich funkčnost 

Návod na montáž a zásady používání interiérových dveří DRE 

Interiérové dveře DRE jsou určeny k uzavírání otvorů ve stěnách mezi jednotlivými místnostmi. 
Používají se v obytných a dalších budovách, kde nejsou požadavky na speciální protipožární a jiná 
opatření. Pro dveře jsou vhodné suché a větrané prostory, ve kterých nedochází k prudkým změnám 
teploty. 

Instalace zárubní a dveří je nutno provádět v souladu s technickým plánem dle příslušné normy či 
předpisu, vypracovaného pro příslušný objekt, nebo dle návodu který je součástí daného výrobku. 

Dveře lze osadit v místnostech, kde jsou již dokončeny stavební práce, jako jsou práce na omítkách, 
podlahách a podobně. Omítka stěny by měla být dokončena po okraj otvoru určeného k instalaci 
zárubně. Po instalacích zárubně již není vhodné provádět „mokré“ dokončovací stavební práce. 

Interiérové dveře jdou instalovat jen v suchých prostorách, které nemají zvýšenou vlhkost. To se také 
týká přepravy, skladování a používání. 

V zárubních určených do prostoru, kde se běžně umývají podlahy, je třeba spodek zárubně natřít 
silikonem. Zároveň je nutno při montáži zárubně natřít silikonem i hranu – spojnici zárubně s 
podlahou. Mezery mezi stěnou a zárubní by měly být utěsněny izolačním materiálem. 

Dveře lze zkrátit maximálně o 60 mm. 

Otevřené křídlo dveří by se nemělo samovolně zavírat. V dodávaných dveřích jsou standardně 
používány zámky v rozsahu 72 mm mezi klikou a zámkem dveří, ke kterým je třeba dokoupit 
odpovídající kování. 

Zavřené dveře se nesmí při pohybu kličkou hýbat. 

Interiérové dveře DRE odpovídají ČSN 746481:2000, která dovoluje odchylku a toleranci 
deklarovaného rozměru. 

Dveře je třeba čistit prostředky určenými k čištění nábytku nebo mírně navlhčeným hadrem. 
Interiérové dveře by neměly přicházet do styku s vodou. 

Fólie dveří není odolná vůči acetonu, octu. Jejich použití může způsobit viditelné, neodstranitelné 
stopy. 

Interiérové dveře společnosti D.R.E. sp. z o.o bylo testováno Státním ústavem hygieny ve Varšavě a 
byl jim udělen atest č.j. HK/1297/01/2004 dne 23. listopadu 2013. 

 



 

 

 

 

 

 

 


