MALDECOR s.r.o., U Nisy 853/18, 46007 Liberec 3 – Jeřáb, IČO:02573644, DIČ:CZ02573644

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY, POKYNY PRO ÚDRŽBU A POUŽÍVÁNÍ OBLOŽKOVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ
Dveře a zárubně vyžadují pro udržení bezvadného stavu, stejně jako jiné povrchy, pravidelné čištění a údržbu. Tyto pokyny vymezují záruční i pozáruční podmínky
užívání a údržby. Dodavatel nenese odpovědnost za nedodržení těchto podmínek, za vady vzniklé nesprávnou údržbou, mechanickým poškozením a za
neodborné zásahy.

1.1

Údržba a kontrola

Povrch je možné čistit mírně navlhčeným hadříkem, použít lze také běžné čistící
přípravky, které neobsahují organická rozpouštědla nebo abrasivní směsi. Rám
dveří je vyroben z masivního dřeva o obsahu vlhkosti maximálně 10%, který
zajišťuje rovinnost dveří v podélné ose s prohnutím max. 3 mm na 2 mb délky.
Při překročení maximální vzdušné vlhkosti, doporučené vlhkosti zdiva, případně
osazením dveří mezi místnosti s větším rozdílem teplot dochází k překročení
maximální vlhkosti rámu. To může způsobit prohnutí dveří nad toleranci, což
vede k neuznání reklamace.
1.2

Posuzování

Zkouška se provádí ve vzdálenosti 1,5 metru, respektive ve výšce očí. Posouzení
probíhá při světelných poměrech, které odpovídají osvětlení místnosti denním
světlem nebo běžnému umělému osvětlení. Nepřípustné je nasvícení
reflektory, přímé slunce nebo přímé nasvícení umělým zdrojem.

1.3

Vady

Nepřípustné vady:
-

Viditelné stopy broušení, praskliny, vyčnívající dřevní vlákna, zbytky
lepidla

Přípustné vady:
-

Připevnění zasklívacích lišt nastřelovacími drátky a šrouby, které
nesmí rezavět a jejich provedení musí být čisté. Viditelné
pokosové spojení zárubní. Dorazové části musí být čistě
opracované a povrchová vrstva úprava musí překrývat materiál.

1.4 Výrobní a montážní tolerance

Výška křídel +/- 2,5 mm

Šířka křídel +/- 2 mm

Prohnutí křídel na výšku +/- 3 mm

Hloubka polodrážky +/- 0,5 mm

Zadlabání zámku (umístění střelky) +/- 0,5 mm

Šířka zárubně +/- 1,5 mm

Šířka zárubně u pokosového spoje +/- 0,5 mm

Výška zárubně +/- 3 mm

Umístění protiplechu v zárubni +/- 0,5 mm

Rozteč navrtání pantů +/- 1 mm

Spára mezi křídlem a podlahou 3 až 8 mm
Reklamace na výrobek (dveřní křídlo/zárubeň) nebude uznána, pokud
jednotlivé rozměry, funkčních či montážních spár nejsou větší než výše
uvedené povolené tolerance a to jak jednotlivě, tak dohromady.
V případě neuznání reklamace bude případná oprava a náklady na
dopravu hrazeny zákazníkem.

Za vady způsobené nesprávnou údržbou či nesprávným užíváním nenese zhotovitel odpovědnost. Záruka se poskytuje na plochy s pravidelnou
údržbou. Záruční doba je 2 roky, na materiál dle poskytnuté záruční doby výrobcem.

