Obecná stavební připravenost pro montáže dodávek firmy StaDa CZ s.r.o.

Pro montáž dodávaných uzávěrů je podmínkou zajištění přístupu ke zdroji elektrické energie ve vzdálenosti do
50 m od stavebního otvoru a ke zdroji vody.
V okolí stavebního otvoru je nutno zajistit volný prostor v rozměru, který minimálně zajistí možnost plného
otevření dveřních křídel. Zároveň je nutno zabezpečit bezpečný a volný přístup k místu montáže, tzn. odstranit
lešení z přístupových cest , kudy bude prováděn přesun materiálu.
Stavba musí být ve stavu s vyzrálými mokrými procesy a doporučenou vzdušnou vlhkostí max. 55%.
Stavební připravenost pro vlastní montáž:
I.

Montáž zárubní
a) Jednorámové zazdívací
nutno připravit SO o rozměru čistá průchozí šířka + 100 mm
čistá průchozí výška + 50 mm
b) dvourámové k dodatečnému osazení
nutno připravit SO o rozměru čistá průchozí šířka + 70 mm
čistá průchozí výška +35 mm
osazuje se na hotovou výšku podlahy (včetně podlahových krytin)
c) systémové jaklové zárubně
nutno připravit SO o rozměru čistá průchozí šířka + 130 mm
čistá průchozí výška +65 mm
osazuje se obvykle na hotovou výšku podlahy

II. Montáž dveřních křídel do stavbou připravených zárubní
a) Stavba zajistí montáž a zazdění zárubní v souladu s ČSN
b) Dveřní křídla budou namontována do zárubní opatřených vyzrálou konečnou povrchovou
úpravou
c) V případě, že zárubně nebudou zabudovány dle ČSN, bude jejich oprava provedena na náklady
stavby

Stavební připravenost pro montáž revizních dvířek :
Objednací rozměr revizních dvířek se standardně uvažuje jako rozměr stavebního otvoru.
Pro dvířka objednaná jako dvířka 500/500 mm je nutno počítat s čistým průchodem 450/450 mm.
Hloubka konstrukce, do které mohou být dvířka osazena je minimálně 45 mm.

Obložková zárubeň dřevěná

Vzdušná vlhkost prostředí, kde je obložková zárubeň instalována, nesmí být vyšší než 60% a nižší než
40%.
Montáž je možné provádět pouze do zkontrolovaného stavebního otvoru po ukončení malířských, tapetářských a
podlahářských prací.
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.
Na čištění skel se nesmí použít prostředky, které by mohly narušit silikonovou vrstvu mezi sklem a zasklívací
lištou.
Vnitřní dveře prosklené s výplní vrstveného izolačního skla s požární odolností nesmí být vystaveny přímému
působení slunečního záření. Tyto výplně nesmí být ani krátkodobě vystaveny takovému záření, které by zvýšilo
jejich povrchovou teplotu nad +520C anebo naopak snížilo pod -250C.
Dojde- li k prasknutí skleněné výplně, kontaktujte výrobce. Nikdy však nevyměňujte sklo sami.
Po instalaci dveří není možné jakkoli zasahovat do konstrukce dveří ani jeho jednotlivých částí. Nesmí být
odstraněna, nahrazena ani upravena žádná součást či doplněk dveřního křídla a obdobně nelze žádné další
součásti či doplňky přidávat.

