
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
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K objednávce č. ....................../............. ze dne.................................

*K Faktuře č. ........................../............. ze dne..................................

ZÁRUČNÍ LIST
1.  Dodavatel poskytuje záruku v délce 12 měsíců na řádné  fungování dveří.

2. Pro dodržení záručních podmínek je nutné mít dveře pod zastřešením, které nedovoluje přímý kontakt se 

sluncem a deštěm. V případě, že zastřešení chybí, toto vede ke ztrátě záruky.

3. Dovozce je zodpovědný za vady k tomuto výrobku v době prodeje.

4. Záruka se nevztahuje na škody spojené s neodbornou montáží, nevhodnou dopravou nebo skladováním, 

poškození laku oznamte písemně nejpozději do 2 dnů od data nákupu, náklady spojené s montáží, de-

montáží a dopravou hradí výhradně kupující.

5. Pokud jde o neoprávněnou reklamaci bude kupující hradit veškeré náklady spojené s přijetím a prozko-

umáním této reklamace. Odmítnutí vyrovnání poplatků za služby, může být důvodem ke zrušení záruky.

6. Výrobce si vyhrazuje právo instruovat klienta o tom, jak odstranit případné závady, pokud je předpoklad, 

že to je zdrojem nesprávné instalace nebo provozu.

7. Datum oznámení reklamace je den, kdy klient vyplnil a zaslal oznámení o reklamaci a to  faxem, poštou 

nebo e-mailem. Přiložte kopii prodejního dokladu nebo kopii záručního listu.

8. Za správné namontování odpovídá kupující popř. firma,která montáž provedla.

9. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození dveří (praskliny, škrábance, promáčknutí, praskliny, atd.), 

které vzniknou až po jejich převzetí kupujícím za což se považuje přijetí  dokumentu o nákupu ze strany 

kupujícího, nebo osoby, která nakupuje ve jménu kupujícího. Záruka se také nevztahuje na poškození 

dveří, které vzniknou nedodržením montážního  postupu kupujícím, nevhodným umístěním dveří, konze-

rvací dveří nebo běžným používáním  dveří uživatelem jejich běžným opotřebením. Záruka se nevztahuje 

na mechanické poškození vzniklá při vlastních opravách dveří prováděných samostatně. Výrobce nepo-

skytuje záruku na dveře, pokud byly nainstalovány na místě, které k tomu není určeno a v rozporu s jeho 

původním účelem.

10. Zástupce/distributor provede náležitosti spojené s reklamací na základě původní objednávky.Pokud je 

reklamce oprávněná stanoví datum odstranění závady v termínu 4 týdnů ode dne nahlášení reklamace a 

v případech, kdy jde o vadu, která ohrožuje majetek kupujícího bude datum stanoveno v zákonné lhůtě

11. Společně s písemnou reklamací je nutné dodat na vlastní náklady reklamované zboží na místo prodeje, 

společně se všemi komponenty, pokud se ovšem závada neobjevila až po montáži dveří do montážního 

otvoru.

12. Záruka se vztahuje na území České republiky Ve věcech dalšího řízení se postupuje dle občanského 

zákoníku.

MONTÁŽNÍ NÁVOD VCHODOVÉ DVEŘE 

PRIME 55 

ÚČEL POUŽITÍ DVEŘÍ:

Venkovní dveře PRIME 55 jsou určené jako dveře venkovní vcho-
dové a nebo jako dveře venkovní vnitřní k použití v obytných bu-
dovách.

PŘEDMONTÁŽNÍ ÚKONY:

Za účelem správné montáže a funkčnosti dveří, prosím proveďte 
tyto předmontážní úkony – kontrola obsahu balení.

OBSAH BALENÍ:

• Záruběň
• Práh
• Dveřní křídlo
• Návod k montáži

VNĚJŠÍ KONTROLA 

Prosím proveďte vnější kontrolu dveří, funkčnost pantů a zámků. 
Pokud zjistíte případné vady, neprovádějte instalaci dveří a nahla-
ste reklamaci prodejci. Kontrolu provádějte ve svislé poloze, nej-
lépe na kartonech ode dveří. Prosím berte na zřetel, že na zárubni 
může dojít k jejímu poškrábáni a to v důsledku tvrdé podlahy zne-
čištěné od kamenů a písku.

MONTÁŽ:

•  Montáž by měl provádět vždy správně vyškolený odborník s da-
nou kvalifi kací. Správné namontování dveří, závisí potom jejich 
dlouhatá funkčnost.

•  V rámci splnění normy PN-EN 14351 – 1:2006+A1:2010 jsou 
dveře, kterou jsou namontovány na venkovní straně budov, 
musí obsahovat práh, dále musí být namontovány pod zastře-
šením a musí se otevírat ven z budovy.

•  Složené dveře včetně zabezpečené zárubně ustavte ve staveb-
ním otvoru.

•  Po kontrole ustavení dveří ve stavebním otvoru (práh nesmí 
přesahovat 20mm od podlahy), zárubeň zaklínujte klínky (nej-
sou součástí balení) a vše dejte do vodováhy. Doporučuje se, 
aby se hrana zárubně kryla se stěnou. Takto ustavené dveře 
umožňují jejich bezpečné používání, kdy se „nelámou“ dveře 
v rohu otvoru. POZOR : práh montujeme až zcela nakonec po 
zapěnění dveří.

•  Po zaklínění dveří prokontrolujeme zda li jsou ve váze a to jak 
vertikálně tak horizontálně tak napříč. Dále proveďte kontrolu 
funkčnosti dveří – zamykání, odemykání, práci zámku, jazýčku, 
apod. V případě, že něco není v pořádku, musíte dveře znovu 
provést zaklínění a vše překontrolovat znovu a to tak, aby vše 
bylo funkční.

•  Po provedení poslední kontroly ustavení je možné provést sa-
motnou montáž kotev  - hmoždinek (nejsou součástí balení). Při 
jejich výběru je potřeba vzít do úvahy typ stěny, do které jdou 
dveře montovány a vybrat ty, které budou nejvhodnější (doporu-
čujeme 10x140)

•  Po konečném ustavení dveří povrch stěny navlhčíme vodou a 
dveře zabezpečíme před PU pěnou (doporučujeme nízko expan-
zní). POZOR: PU pěna neslouží ke zpevnění  konstrukce dveří 
ale slouží je jen jako výplň a izolace. Nadbytečnou pěnu po vy-
tvrdnutí odstraňte nožem. 

•  Po namontování prahu dále namontujeme všechny vložky, 
zápatky proti vylomení a vypáčení.

•  Dále proveďte dokončovací zednické práce v souladu s normou 
PN-70/B – 10100 – zednické práce

•  Po dokončení výše uvedených činností odstraňte ochrannou 
folii ze dveří a zárubní a namontujte vložku a kování.

PROVOZ A ÚDRŽBA

Za dobu provozu dveří PRIME 55 prosím pamatujte na několik 
zásadních podmínek provozu a údržby. Tyto Vám zajistí správnou 
a dlouholetou funkčnost:

•  Nepoškozujte dveře ostrými předměty, neošetřujte dveře che-
mickými přípravky, které by mohli dveře poškrábat a nebo je 
zabarvit.

•  Nepřibližujte se s otevřeným ohněm nebo horkými předměty ke 
konstrukci dveří.

•  Nepoužívejte k ošetření dveří silných chemických prostředků
•  Doporučujeme mazaní pantů, vložek zámků a těsnění min. 1x 

do roka

DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A RECYKLACE

Do doby montáže dveře převážejte pouze v originálním kartonu a 
skladujte v suchých a větraných místech na stojato. Dveře nemo-
hou být skladovány v blízkosti hřejících zařízení a musí být také 
mimo možnost mechanického poškození. Po skončení montáže 
dveří prosím všechny obaly a části, kterou jsou určené k recyklaci 
prosím odevzdejte na příslušné místo.
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80 801 2068 891 2002 2037 850 55 2075 905

90 901 2068 991 2002 2037 950 55 2075 1005

100 1001 2068 1091 2002 2037 1050 55 2075 1105


