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Upozornění: Před zahájením montáže je nutné se seznámit se záručními podmínkami a 
návodem k montáži.

POZOR: Predtým, než začnete montáž, oboznámte sa s príručkou a so záručnými 
podmienkami.

ZÁRUČNÍ LIST a návod k montáží ...................................................................  6-8
ZÁRUČNÝ LIST s montážnou príručkou ....................................................... 9-11
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2

S SW

"60" 644 618

"70" 744 718

"80" 844 818

"90" 944 918

"100" 1044 1018

"110" 1144 1118

HS K Z1 Z2 Z3

PN* 1983 863 252 790 1672

PN 2043 923 252 790 1732

PN* 2110 990 252 790 1799

PN* 2240 1120 252 790 1929

SK 1983 933 208 983 1758

HS K Z1 Z2 Z3

PN* 1983 850 220 606 1653

PN 2043 910 220 626 1713

PN* 2110 977 220 647 1780

PN* 2240 1107 220 691 1910

SK 1969 919 140 510 1690

DIN 1 1972 930 160 ------ 1595

DIN 2 2097 1055 160 ------ 1595

S

PN SK DIN 1-2

"60" 644 624 584

"70" 744 724 709

"80" 844 824 834

"90" 944 924 959

"100" 1044 1024 1084

dveře s polodrážkou / poldrážkové dvere 

dveře bez polodrážky / bezpoldrážkové dvere 

gwarancja MULTI 4 drzwi.indd   2 03.01.2019   11:05:59



3

3 HS

PN 2043

SK 1983

S

"60" 644

"70" 744

"80" 844

"90" 944

"100" 1044

posuvné dveře bez polodrážky / posuvné bezpoldrážkové dvere 
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Cmin Cmax
75 95
95 115

120 140
140 160
160 180
180 200
200 220
220 240
240 260
260 280
280 300
300 320

4 OR T80 OR T63

N 63K 63

OP OP SOFT OP SOFT NATURA

 dveře s polodrážkou / poldrážkové dvere
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A B C D

5A 5B

dveře s polodrážkou / poldrážkové dvere
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1  poldrážkové dvere 2  bezpoldrážkové 3  posuvné bezpoldrážkové dvere 4  zárubne pre poldrážkové 
dvere 5A  Směr otevírání dveří pravé 5B  Směr otevírání dveří levé
Použité symboly: A  čistěte pouze prostředky určenými pro údržbu nábytku, B * k montáži použijte 
montážní pěnu, C  na dveře připravené k natírání (základ), použijte akrylovou barvu, nanášejte 
válečkem, D  chránit před vlhkostí a stykem s vodou.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Upozornění: Před zahájením montáže je nutné se seznámit se záručními podmínkami a návodem k 
montáži.
1. D.R.E. Sp. z o.o. (Ručitel) poskytuje na svoje výrobky záruku pod podmínkou, že budou instalovány 

v souladu s přiloženým návodem k montáži a budou používány k účelu, ke kterému jsou určeny.
2. Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje a neruší oprávnění kupujícího vyplývající z

ustanovení předpisů o záruce za vady prodaného zboží.
3. Záruční doba na výrobky D.R.E. Sp. z o.o. činí 24 měsíců (počínaje dnem uvedeným na pořizovacím

dokladu), pod podmínkou splnění závazku uvedeného v bodě 4 ve stanovené lhůtě.
4. Oprávněný ze záruky je při reklamaci povinen předložit zboží a pořizovací doklad v příslušné

prodejně.
5. Ručitel se zavazuje k posouzení a vyřízení reklamace do 90 dnů, počínaje dnem dodání zboží

oprávněným ze záruky, ledaže zákazník souhlasí s prodlouženou lhůtou – maximálně dodatečných
30 dnů.

6. Ke zpoždění při řešení reklamace  nedochází, pokud vizuální prohlídka, výměna nebo oprava
nebyla vykonána z viny kupujícího.

7. V záruční lhůtě se Ručitel zavazuje k bezplatné opravě vadného výrobku.
8. Charakter vady a způsob vyřízení reklamace určuje prodávající nebo Ručitel.
9. V případě reklamace, týkající se zjevné vady na kvalitě a neshody s objednávkou, je nutné oznámit

tento stav před montáží a od provedení montáže odstoupit.
10. Platnost záruky končí v případě, že:

• byly vykonány jakékoliv úpravy na rámu nebo křídle dveří
• byla narušena konstrukce výrobku,
• do záručního listu byly dodatečně vpisovány údaje neoprávněnou osobou

11. Sporné záležitosti spojené se zárukou budou řešeny věcně a místně příslušným soudem podle
sídla DRE a podle polského práva.

12. Záruka se nevztahuje na:
• mechanické poškození a vnější vady, způsobené nedodržením zásad při převozu,
• skladování a přechovávání výrobku,
• přebarvení, deformaci a poškození dílů a jejich součástí, které vznikly v důsledku bobtnání

materiálu, zapříčiněnému nadměrnou vlhkostí vzduchu v místnostech nebo příliš vysokou
teplotou

• vady vzniklé nesprávným uskladněním v době zajišťování stavebních prací, včetně poškození
lakovaných povlaků nebo laminovaných povlaků, které jsou výsledkem pokrytí výrobku
samolepicími páskami,

• vady vzniklé nevhodným používáním nebo nedbalostí kupujícího,
• montáž výrobku a následky nevhodné péče a údržby,
• disfunkce výrobku vyplývající z náhodných situací, nezávislých na výrobci a provozních

podmínkách,
• přirozené provozní opotřebení výrobku,
• chybějící části a příslušenství, zjištěné po odběru výrobku,
• škody způsobené zvířaty.

Upozornění : Přírodní materiály jako je dýha mohou vykazovat odlišnosti v barevných tónech nebo 
kresbě jednotlivých výrobků anebo jejich součásti.
* Přípravky používané při montáži by měly mít neutrální Ph, nemohou obsahovat etyl-butylové
sloučeniny a octany, jejich složení by mělo být ověřeno na základě listu chemické charakteristiky 
produktu. Montážní pěnu použijte na úrovních rozpěr (použijte 4 rozpěry).
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DVEŘNÍ KŘÍDLO OBSAHUJE

Dveře s polodrážkou
A – zámek (založený ve dveřích) ...........................................................................................................................1
B – panty ..................................................................................................................................................................2*
*2 panty 60-80, 3 panty 90-100 a rámové panty
C – ENTER/SOLID ...................................................................................................................................................3
Dveře bez polodrážky
dveřní křídlo ..............................................................................................................................................................1
A - magnetický zámek (namontovaný ve dveřích) ............................................................................................1
B - panty .......................................................................................................................................................2 nebo 3
Posuvné dveře bez polodrážky se zámkem
A - hákový zámek .....................................................................................................................................................1
B - náprstek ...............................................................................................................................................................1
C - úchytka (oválná nebo kulatá) ..........................................................................................................................2
Posuvné dveře bez polodrážky bez zámku
A – náprstek ..............................................................................................................................................................1
B – Volitelně úchytka  (oválná nebo kulatá) .......................................................................................................2

NÁVOD K MONTÁŽI DVEŘNÍHO KŘÍDLA

Poznámka: Před montáží zkontrolujte výrobek z hlediska množství a kvality ve srovnání s výše 
uvedeným. V případě zjištění vady je nutné oznámit tento fakt před montáží a od provedení montáže 
odstoupit. Pokud je to nutné, je možno dveřní křídlo  od spodu zkrátit maximálně o 60 mm (nezkracujte 
dveřní křídla Vetro, pasivní křídla a křídla s výsuvným prahem, skleněné dveře a posuvné dveře).

Dveře s polodrážkou

1. Zvedněte dveřní křídlo kolmo ke stěně, přisuňte k závěsům na zárubni.
2. Zkontrolujte, zda závěsy na zárubni  a na dveřní křídle jso v jedné přímce. Nasaďte dveře.
3. Při zavřených dveřích zkontrolujte, zda je těsnění přilne ke křídlu a zkontrolujte rovnoměrnost

bočních mezer polodrážky. Je-li nutná regulace,  odšroubujte nebo došroubujte závěsy v křídle
o 1-2 otáčky (po vyjmutí ze zárubně). Nastavením  závěsu v rámu (po uvolnění šroubů u závěsů
pomocí imbusového klíče) ovlivňujeme přiblížení / odtažení dveřního křídla k těsnění.

Dveře bez polodrážky

1. Na podlaze, na čáře určené dokořán otevřenými dveřmi (po nasazení křídla), položte podložky 
(dřevěnou kostku, karton) výšky 8 mm, během montáže sedveře opírají o podložky

2. položte dveře na podložku, přisuňte stanou s vyfrézovanými pouzdry k závěsům na zárubni.
3. přišroubujte závěsy pomocí  vrutů do dřeva Ø5x50 mm (pro Sara Eco Ø5x35). před

přišroubováním vrutů się vyvrtejte montážní otvory vrtákem Ø3 (pokud ve spojovacích místech
nejsou připravené otvory).

4. Po nasazení křídla dveří zkontrolujte jejich funkčnost několikanásobným otevřením a zavřením, v 
případě potřeby nastavte závěsy. Regulace je možná ve třech rovinách: výška, šířka a přilnavost
těsnění.

Posuvné dveře

Můžete si zvolit posuvné dveřní křídlo s frézováním otvoru na panty  (úchyty, úchyty a zámek) anebo 
bez frézování (kování je nutné dokoupit). U dveřního křídla s otvory se před instalací křídla musí 
instalovat kování.
Šrouby Ø4,5x25 připevněte montážní držáky křídla k jeho k hornímu okraji v ose tloušťky křídla. 
Upozornění : Před montáží,  předvrtejte otvory Ø3x25 v horním okraji dveřního křídla, v místech pro 
upevnění šroubů. Předběžně nasaďte dveřní křídlo: spodní drážku nasaďte navodítka z umělé hmoty, 
dále  dosuňte horní okraj křídla do systému, umístěte upevňovací držáky na šrouby pojízdných vozíků 
a utáhněte pojistné matice.
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Vyrovnejte polohu křídla a nastavte výšku křídla vzhledem k podlaze příslušným odšroubováním / 
došroubováním šroubů do pojízdných vozíků (pokud jste zvolili variantu se zámkem, nastavte polohu 
jazýčku vůči západce v dorazové liště - Zvedáním nebo spouštěním dveřního křídla).

URČENÍ, MONTÁŽ A ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ DVEŘÍ DRE

URČENÍ

Interiérové dveře DRE jsou určeny k uzavření stavebních otvorů ve vnitřních stěnách mezi 
místnostmiPoužívají se v bytové výstavbě, ve veřejných budovách, provozovnách služeb a v dalších 
prostorách, kde se nevyžadují technické dveře nebo speciální dveře. Posuvné interiérové dveře DRE 
jsou určeny k uzavření stavebních otvorů ve vnitřních stěnách mezi místnostmi  pohybem křídla v 
rovině rovnoběžné s rovinou stěny doleva či doprava. Používají se v bytových domech a různých 
administrativních prostorech k uzavření stavebních otvorů ve vnitřních stěnách mezi místnostmi .
Vnitřní dveře by se měly používat v suchých, vzdušných  a nenavlhlých prostorech – kde relativní 
vlhkost nepřesahuje 60%. Uvedené se týká i přepravy, skladování a provozu. Zabudování maskování, 
regulovatelných zárubní a dveřních křídel musí být v souladu s technickým projektem, zpracovaným 
pro konkrétní objekt, se zohledněnímzávazných norem, předpisů a montážního návodu, dodaného 
spolu s výrobkem.

POUŽIÍVÁNÍ 

Dveře se nesmí samy zamykat když jsou otevřené. Uzavřené dveře nesmí  mít při zatažení za kliku 
žádnou vůli. 
Interiérové dveře by neměly být vystavovány přímému kontaktu s vodou.Dýha interiérových dveří 
DRE není odolná vůči acetonu a ethylovobutylovému octanu.
Jejich  použití na povrch může mít za následek viditelné stopy.Dveře by měly být čištěny prostředky, 
určenými k údržbě nábytku nebo mírně navlhčeným hadříkem, u dveřních křídel Sara Eco - natíraných 
zákazníkem– údržba musí odpovídat typu použitého nátěru.
Pro čištění lesklých laminátových dveří nepoužívejte čistící prostředky na bázi alkoholu a drsné čistící 
prostředky. Pro údržbu doporučujeme leštící sadu Sealingkit - od společnosti Rehau, díky níž budou 
povrchy méně náchylné k mechanickému poškození, poškrábání a nečistotám.
Posuvné dveřní křídlo nesmí mít možnost vypadnout z vodicích lišt. Prvky přítlakové, posuvné prvky 
a zarážky musí umožnit otvírání, přesouvání a uzavírání dveří bez  zadrhávání a prudkých nárazů dveří 
do zarážek.
Dveře by měly být zabudované v místnostech se zcela dokončenými stěnami a podlahami. Během 
zednických a malířských prací, včetně osazení a kompletování zárubně, je nutné ochránit křídlo před 
ušpiněním a vlhkostí. Dokončovací práce by měly být dotaženy k okraji stěny (otvoru ve stěně). Po 
instalaci krytů, zarážek a regulovatelné zárubně by se už neměly vykonávat „mokré” dokončovací 
práce.
U regulovatelných zárubní určených do místností, ve kterých bude podlaha čištěna na mokro, musí být 
na jejich spodní okraj, před jejich instalací, nanesený silikon. Po instalaci zárubně musí být utěsněný 
silikonem i  styk zárubně s podlahou a stěnou. Mezery mezi stěnou a zárubní by měly být vyplněné 
izolačním materiálem.

Upozornění! U lesklých laminátových dveří, po dokončení montážních prací odstraňte ochrannou fólii 
a nechte dveře po dobu minimálně 6 hodin bez dotyku (nečistěte a nenanášejte žádné látky). Tento 
čas je potřebný pro konečné vytvrzení laminátu. 
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1  dveře s polodrážkou 2  dveře bez polodrážky 3  posuvné dveře bez polodrážky 4  zárubně pro 
dveřní křídla s polodrážkou 5A  smer otvárania – pravé dvere 5B  smer otvárania – ľavé dvere
Použité symboly: A  čistite čistiacimi prostriedkami, ktoré sú určené na ošetrovanie nábytku B * na 
montáž použite montážnu penu C  dvere, ktoré sú určené na maľovanie (základným poterom), maľujte 
akrylovou farbou maliarskym valčekom D  chráňte pred vlhkosťou a pred kontaktom s vodou

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

POZNÁMKA! Predtým, než začnete montáž, oboznámte sa s užívateľskou príručkou a so záručnými 
podmienkami.
12. Spoločnosť „D.R.E. Sp. z o.o.“ ako Ručiteľ poskytuje záruku na svoje výrobky pod podmienkou, že 

budú namontované podľa pokynov a odporúčaní uvedených v tejto užívateľskej a montážnej príručke, 
a tiež pod podmienkou, že budú používané v súlade s ich určením.

13. Záruka na tovar predaný konzumentovi nevylučuje, neobmedzuje a ani nepozastavuje právo kupujúce 
(konzumenta) na základe príslušných predpisov o ručení za chyby predanej veci.

14. Záruka na výrobky spoločnosti „D.R.E. Sp. z o.o.“ na 24 mesiacov (počítajúc od momentu vydania veci 
kupujúcemu), pod podmienkou, že bude splnená povinnosť stanovená v bode 4 v stanovenej lehote.

15. Osoba, oprávnená na základe záruky, musí doručiť chybnú vec na miesto nákupu spolu s týmto 
záručným listom a s dokladom (potvrdením) o nákupe.

16. Ručiteľ sa zaväzuje posúdiť a vyriešiť reklamáciu v lehote 90 dní, počítajúc od dňa, v ktorom osoba, 
oprávnená na základe záruky, vec doručila, ibaže Zákazník bude súhlasiť s dlhšou lehotou – avšak nie 
dlhšou než dodatočných 30 dní.

17. Za meškanie vybavenia reklamácie sa nepovažujú situácie, keď prehliadka, výmena alebo oprava 
nebola vykonaná z príčin, za ktoré zodpovedá Kupujúci.

18. Ručiteľ sa počas trvania záručnej lehoty zaväzuje chybný výrobok bezodplatne opraviť.
19. Hodnotenie charakteru chyby, ako aj určenie spôsobu vybavenia reklamácie vykonáva obchodný 

zástupca alebo Ručiteľ.
20. Podmienkou posúdenia reklamácie, ktorá sa týka viditeľného defektu, tzn. nedostatku kvality, ako 

aj nesúladu s objednávkou, je nahlásenie reklamácie ešte pred montážou a súčasne nevykonanie 
montážnych prác.

21.  Záruka zaniká v prípade:
•  ak budú vykonané akékoľvek úpravy alebo modifikácie dverového krídla alebo zárubne,
•  ak bude narušená konštrukcia výrobku,
•  ak bude v záručnom liste uvedený zápis neoprávnenej osoby.

22. Sporné záležitosti týkajúce sa záruky budú predkladané príslušnému súdu podľa sídla spoločnosti 
DRE a účinná je legislatíva Poľskej republiky.

23. Záruka sa nevzťahuje na:
• mechanické poškodenia a vonkajšie chyby, ktoré vznikli následkom nedodržiavania náležitých 

zásad počas prepravy, skladovania a uchovávania výrobkov,
• zmeny farby, deformácie a poškodenia prvkov a modulov, ktoré vznikli následkom bujnenia 

materiálu, a boli spôsobené príliš vysokou vlhkosťou vzduchu v miestnostiach, alebo príliš vysokou 
teplotou,

• chyby spôsobené následkom nesprávneho zabezpečenia výrobku počas vykonávania stavebných 
prác, vrátane poškodenia lakovaných alebo laminovaných povrchov,

• poškodenia, ktoré vznikli následkom nalepovania na výrobok samolepiacich pások,
• chyby, ktoré vznikli následkom nesprávneho používania alebo zo zanedbania Kupujúceho,
• montáž výrobku, ani na následky nesprávneho ošetrovania a údržby výrobku,
• chybné fungovanie výrobku, spôsobené následkom osudových udalostí, nezávislé od výrobku ani 

od podmienok používania,
• prirodzené opotrebovanie používaním výrobku,
• chýbajúce diely alebo časti príslušenstva, ktoré boli viditeľné pri preberaní výrobku,
• škody spôsobené zvieratami. 

Informujeme, že špecifickou vlastnosťou dyhy z prirodzeného (nie umelého) dreva je, že jednotlivé výrobky 
ako aj časti konkrétnych výrobkov sa môžu navzájom líšiť farebnými odtieňmi či štruktúrou letokruhov.
*Prípravky, ktoré sa používajú pri montáži, musia mať neutrálne pH a nesmú obsahovať etyl-butylové 
zlúčeniny, ani acetáty, ich zloženie skontrolujte v karte bezpečnostných údajov výrobku. Penu aplikujte vo 
výške rozperiek (použite 4 rozperky). 
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ZLOŽENIE BALENIA DVERÍ

Dveře s polodrážkou
POLDRÁŽKOVÉ DVERE
A – zámka (namontovaná vo dverách) .................................................................................................................1
B – pánty ..................................................................................................................................................................2*
*2 pánty 60-80, 3 pánty 90-100 a rámové
C – ENTER/SOLID ...................................................................................................................................................3
BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE
dverové krídlo ...........................................................................................................................................................1
A - magnetická zámka (namontovaná vo dverách) ...........................................................................................1
B - pánty ......................................................................................................................................................2 alebo 3
POSUVNÉ BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE S MOŽNOSŤOU MONTÁŽE ZÁMKY
A - háková zámka .....................................................................................................................................................1
B - náprstok ...............................................................................................................................................................1
C - úchytka (oválna alebo okrúhla) .......................................................................................................................2
POSUVNÉ BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE BEZ MOŽNOSTI MONTÁŽE ZÁMKY
A – náprstok ..............................................................................................................................................................1
B – voliteľne úchytka (oválna alebo okrúhla) .....................................................................................................2

MONTÁŽNA PRÍRUČKA KRÍDLOVÝCH DVERÍ

Pozor: Predtým, než začnete montáž, skontrolujte výrobok, či sa zhoduje kvantita a kvalita, porovnajte 
s vyššie uvedeným. V prípade, ak objavíte, že sa niečo nezhoduje, nepokračujte v montáži a túto 
skutočnosť nahláste predajcovi. Ak je to potrebné, dverové krídlo môžete zdola skrátiť o maximálne 
60 mm (Skracovať sa nedajú dverové krídla z kolekcie Vetro, pasívne krídla, krídla s opadajúcim 
tesnením, sklenené ani posuvné krídla).

Poldrážkové dvere

1. Krídlo zdvihnite v zvislom smere kolmo na stenu, hranu s pántmi prisuňte k lište s pántmi zárubne.
2. Prispôsobte polohu krídla tak, aby osi pántov v krídle a  v zárubni boli v jednej osi. Krídlo jemne

pustite a osaďte.
3. Zatvorte dvere a skontrolujte, ako prilieha krídlo k tesneniu, a či majú bočné škáry všade

rovnakú šírku. Keď je to potrebné, nastavte pánty v krídle pretočením vpravo alebo vľavo o 1 až
2 otáčky (najprv krídlo zložte zo zárubne). Vsunutím/vysunutím pántov v zárubni (predtým, tzn.
pred nastavením, inbusovým kľúčom povoľte blokovacie skrutky) nastavte (prisuňte/odsuňte)
priliehanie krídla k tesneniu.

Bezpoldrážkové dvere

1. Na podlahe, v línii vyznačenej úplne otvoreným krídlom (po namontovaní), rozložte podložky 
(drevený hranol, kartón) s výškou 8 mm, na ktorých počas montáže položíte dverové krídlo.

2. Dverové krídlo položte na podložky, vyfrézovanými otvormi prisuňte smerom k pántom, ktoré
vystávajú zo zárubne.

3. Keď pánty vojdú do otvorov vyfrézovaných v krídle, priskrutkujte ich skrutkami do dreva Ø5x50
mm (pre Sara Eco Ø5x35). Odporúčame, aby ste pred zaskrutkovaním skrutiek do krídlových
dverí najprv vyvŕtali montážne otvory Ø3 (iba v prípade, ak také otvory nie sú už navŕtané
vopred).

4. Skontrolujte, či dvere fungujú správne, niekoľkokrát ich otvorte a zatvorte, a keď je to potrebné,
nastavte pánty. Regulácia sa dá vykonať v troch rovinách: na výšku, na šírku a priliehanie k
tesneniu.

Posuvné dvere

Existuje možnosť kúpenia posuvného krídla s vyfrézovanými otvormi na kovania (úchytky, úchytky 
so zámkou) alebo bez frézovania (kovania sa kupujú samostatne). V prípade, ak má krídlo vyššie 
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spomenuté frézovania, predtým, než začnete montáž krídla, v krídle najprv namontujte pripravené 
kovania.
K hornej hrane krídla, v osi hrúbky krídla, skrutkami Ø4,5x25 namontujte držiaky na zavesenie. 
Pozor! Pred montážou v hornej hrane krídla, na miestach do ktorých budú zaskrutkované skrutky 
upevňujúce držiaky, vyvŕtajte otvory Ø3x25. Vstupne namontujte krídlo: dolnú drážku zasuňte do 
plastového jazdca, následne hornú hranú krídla prisuňte k systému, osaďte upevňujúce držiaky na 
skrutkách jazdcov, a následne dotiahnite kontrujúce matice.
Vyrovnajte nastavenie krídla a prispôsobte výšku osadenia krídla voči podlahe príslušne dotiahnutím/
povolením skrutiek v jazdcoch (keď montujete krídlo so zámkou, nastavte umiestnenie jazyka/háčika 
zámky k otvoru v dorazovej lište, príslušne zvýšením alebo znížením krídla).

URČENIE, MONTÁŽ A ZÁSADY POUŽÍVANIA DVERÍ DRE

Určenie:

Interiérové dvere DRE sú určené na zatváranie stavebných otvorov vo vnútorných stenách a 
priečkach medzi miestnosťami. Sú určené na používanie v bytoch, domoch, vo verejných objektoch, 
v komerčných budovách, ako aj v iných stavbách, v ktorých nie sú vyžadované technické dvere alebo 
dvere so špeciálnym určením. Interiérové posuvné dvere DRE sú určené na zatváranie stavebných 
otvorov vo vnútorných stenách a priečkach medzi miestnosťami zasunutím dverového krídla v 
rovnobežnej rovine k rovine steny doľava alebo doprava. Tento výrobok je určený na používanie v 
obytných a vo verejných budovách na zatváranie otvorov vo vnútorných stenách a priečkach medzi 
miestnosťami.
Interiérové dvere sa môžu používať v suchých, náležite vetraných a nevlhkých miestnostiach, v 
ktorých relatívna vlhkosť vzduchu nepresahuje 60 %. Týka sa prepravy, skladovania a používania. 
Montáž dverí, krycích líšt, nastaviteľného tunelu musí byť vykonaná podľa technického projektu, ktorý 
je vypracovaný pre daný objekt, zohľadňujúc platné normy, predpisy a montážne pokyny. Príručka je 
doručená spolu s výrobkom.

Používanie

Otvorené dverové krídla sa nesmú samočinne zatvárať. Keď sú zatvorené, pri pohybovaní kľučkou 
nesmú mať žiadnu vôľu.
Povrch dverí nemôže byť vystavený na priame pôsobenie vody. Dverové obklady nie sú odolné voči 
pôsobeniu acetónu ani etyl-butylacetátu. V prípade aplikácie týchto látok môžu byť na povrchu 
viditeľné stopy. Dvere umývajte prípravkami, ktoré sú určené na ošetrovanie nábytku alebo jemne 
navlhčenou handričkou, a v prípade krídel Sara Eco, ktoré maľujú samostatne Zákazníci, maľované 
povrchy ošetrujte adekvátnou metódou podľa použitého typu farby.
Na čistenie dverí s lesklým laminátovým povlakom nepoužívajte prípravky na báze alkoholu ani drsné 
prípravky, na ošetrovanie odporúčame súpravu na leštenie s prípravkou Sealingkit značky Rehau, 
vďaka ktorému bude povrch menej náchylný voči mechanickému poškodeniu, poškriabaniu, ako aj 
voči špine.
Posuvné krídlo nesmie mať možnosť vypadnúť z vodidiel. Prítlačné, klzné prvky, ako aj dorazy musia 
umožňovať otváranie, presúvanie a zatváranie dverí bez zasekávania a prudkého udierania krídla do 
dorazov.
Dverové krídla montujte v miestnostiach, ktoré majú už dokončené steny a podlahy. Počas vykonávania 
stavebných a maliarskych prác, vrátane osadzovania a montáže zárubne, krídlo náležite zabezpečte 
pred zašpinením a vlhkosťou. Prvky dverí musia priliehať k stene (otvoru v stene). Po namontovaní 
výrobkov nevykonávajte „mokré“ dokončovacie práce.
Nastaviteľné tunely/zárubne, ktoré sú určené do miestností, ktorých podlaha bude umývaná namokro, 
pred montážou náležite zabezpečte silikónom. Po upevnení tunelu/zárubne povinne silikónom 
utesnite spojenie tunelu/zárubne s podlahou a so stenou. Škáry medzi stenou a tunelom/zárubňou 
musia byť vyplnené izolujúcim materiálom.

POZOR! V prípade dverí s lesklým laminátovým povrchom, po skončení montážnych prác stiahnite z 
ich povrchu ochrannú fóliu a dvere nechajte bez zásahu minimálne 6 hod. (neutierajte, nenanášajte 
žiadne látky). Tento čas je potrebný na finálne stvrdnutie povrchu laminátu.
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VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

1. Reklamace je možné uplatňovat prostřednictvím výdejních míst.
2. Způsob komunikace mezi prodávajícím a dalšími odběrateli produktů DRE určuje prodejce, který 

přijal oznámení o reklamaci.
3. Prodávající  informuje společnost DRE o reklamaci. Pro lepší a rychlejší komunikaci společnost

DRE nabízí možnost elektronického podání reklamace a reklamační formuláře, které jsou
k dispozici na obchodním oddělení nebo na webových stránkách. Tyto postupy Vám umožní
zkrátit dobu řešení reklamace díky vyhnutí se procesním chybám.

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

1. Reklamácie skladajte na mieste, v ktorom ste si tovar kúpili.
2. Spôsob komunikácie medzi distribútorom a ďalšími odberateľmi výrobkov DRE určuje priamo

distribútor, ktorý prijíma danú reklamáciu.
3. Distribútor skladá reklamáciu v spoločnosti DRE. Na lepšiu a rýchlejšiu komunikáciu spoločnosť

DRE sprístupnila elektronický systém podávania reklamácií, ako aj reklamačné formuláre, ktoré
poskytuje oddelenie predaja alebo sú dostupné na webových stránkach. Odporúčame, aby ich
distribútori využívali, vyhnú sa prípadným procedurálnym chybám, ako aj predĺženiu lehoty na
vybavenie danej reklamácie.

če
sk

ý
slo

ve
ns

ký

gwarancja MULTI 4 drzwi.indd   30 03.01.2019   11:06:02




