
                    INTERIEROVÉ DVEŘE 

 
 
 
 
Nabízíme kompletní služby v oblasti interiérových dveří od foliovaných, dýhovaných, přes 
protipožární a samozřejmě odpovídající sortiment obložkových zárubní.  
 
 
Zaměření stavebních otvorů – jako součást poradenské schůzky můžeme upřesnit 
parametry pro přípravu stavebních otvorů. Vždy provádíme zaměření ve Vašich 
prostorech.   
 
Výběr dveří – rádi poradíme s výběrem vhodných dveří na základě našich dlouholetých 
zkušeností. Můžeme v rámci poradenské schůzky u Vás nebo raději na naší vzorkovně na 
výstavním panelu upřesnit typ dveří, vzorek dekoru, skel, klik apod.  
 
Montáž a doprava- dveře včetně zárubní Vám dopravíme až k Vám a nakonec 
namontujeme. Díky profesionálnímu montážnímu vybavení a bohatým zkušenostem je  
kvalita naší práce na vysoké úrovni.  
 
 
Užívání a údržba dveří – podmínkou dlouholetého užívání je přiměřené a šetrné 
zacházení a vhodná údržba výrobků :  
 
Vlhkost- je nutné se řídit podmínkou, aby v prostorách do nichž se dveře a zárubně 
osazují byla vlhkost v rozmezí 40- 50%. Pokud je vyšší, hrozí nebezpečí prohýbání nebo 
deformace. Proto je nutné osazovat výrobky do vyschlých prostorů bez nadměrné vlhkosti.  
 
Teplota – není vhodné vnitřní interiérové dveře osazovat do prostor, kde teplota 
nedosahuje minimální doporučené hodnoty 10-ti °C a kde je rozdíl teplot v prostorách 
které oddělují rovněž větší jak 10 °C. 
 
Ošetřování – pro odstranění nečistot z povrchu dveří stačí jemný suchý hadr jen lehce 
navlhčený. Nepoužívejte práškové čisticí prostředky ani drátěnky. Obdobně prosklené 
plochy je třeba ošetřovat tak, aby nedošlo ke styku rámečku s nepřiměřeným množstvím 
vody. Ze spodní strany dveří vlhkost snadněji proniká do konstrukce. Proto zvláště 
v koupelnách a na WC, kde se většinou vyskytuje dlažba,stírejte jenom vyždímaným 
hadrem, nelijte vodu přímo na zem, jinak hrozí nebezpečí zkroucení dveří.  
 
Běžná údržba – majitel musí provádět běžnou údržbu pro řádný provoz dveří. 
Dle náročnosti použití dveří provádět mazání dveřních závěsů a střelky zámku 
prostředkem k tomuto účelu určenému. 
 
Mechanické poškození – je nutné se vyvarovat styku povrchu dveří a zárubní s ostrými 
předměty, které by mohli způsobit poškození povrchové úpravy. Nedovolte, aby došlo 
k nárazům do dveří, úderům nebo násilnému zavírání průvanem. Ve všech těchto 
případech hrozí mechanické poškození, případně rozbití skleněné výplně.  
   
 
    


