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Záruka se vztahuje i na možný výskyt skrytých vad
Záruku nelze uplatnit při poškození výrobku uživatelem, přepravcem, nebo třetí osobou a v případě
dodatečných zásahů do povrchové úpravy a do konstrukce výplní.
Záruku nelze uplatnit, jestliže nebyly dodrženy dále uvedené zásady pro jejich přejímku, používání,
čištění, údržbu, skladování, přepravu, úpravy a montáž:

1, Přejímka výplní
Při přejímce výplní i jejich doplňků je nutno důsledně přebrat zásilku před předávající osobou (zpravidla
řidičem), protože případná reklamace poškozené zásilky nemůže být uplatněna bez příslušného zápisu na
předávacích dokumentech firmy, která přepravu zajišťovala, nebo protokolu o škodě, který byl s ní resp. jejím
pracovníkem sepsán.
2. Zásady používání, čištění a údržby
Při skladování, instalaci a používání dveřních výplní je nutno se vystříhat blízkosti otevřeného ohně a tepelných
zdrojů (krby, topidla, tepelné zářiče apod.).
Dále je nutné se vystříhat prudkých úderů resp. styku výplně a jejích doplňků s ostrými tvrdými předměty a
abrazivními materiály, aby nedošlo k jejich poškození (poškrábání, proražení apod.).
Čištění, údržba
V případě potřeby je možno výplně i jejich doplňky běžně umývat neabrazivními saponáty a vodou za pomoci
měkké mycí houby, nebo hadru. Zvláště odolné nečistoty je možno opatrně odstranit technickým benzínem
(lihem) a hadrem – ihned poté čištěnou plochu umyjte a opláchněte neabrazivním saponátem a vodou.
POZOR ! Použití jiných čistících postupů je nepřípustné !!!
Pokud dojde v důsledku mechanického poškození ke změně struktury povrchu, popřípadě k poškrábání
svrchní plastové desky dveřní výplně, lze jej odstranit pomocí měkkého hadru a velmi jemné leštící pasty.
Zalešťování je třeba provádět opatrně, aby nedošlo ke vzniku “proleštěných“ ploch.
3. Zásady skladování a přepravy
Výplně je vždy nutno přepravovat i skladovat na boku, kolmo k vodorovné podložce (viz obrázek).

Při přepravě i skladování je třeba dbát na dobré upevnění výplní a jejich zajištění proti pádům resp. proti úderům
cizích předmětů a dále dbát na ochranu proti otevřenému ohni a zdrojům sálavého tepla (viz též odst. 2).
Samostatně dodané doplňky dveřních výplní je třeba skladovat a manipulovat s nimi tak, aby nedošlo
k poškození jejich povrchu, k jejich deformaci, nebo destrukci.
V případě, že z důvodu nesprávného skladování, nebo uložení při přepravě, dojde k prohnutí výplně, lze nápravu
zjednat vodorovným zavěšením výplně mezi podložky, popř. uložením na vodorovnou plochu tak, že vydutí
prohnuté výplně směřuje vzhůru (viz obr.).

Doba vyrovnání se podle provedení výplně a míry prohnutí pohybuje od několika hodin po několik dnů.
V zásadě však platí, že drobnější prohnutí výplně se vyrovná samo po upevnění do rámu křídla dveří.
4. Zásady pro rozměrové úpravy
Rozměrové úpravy výplní (s výjimkou výplní bezpečnostních) lze provést přímočarou pilou, nebo raději ruční
kotoučovou pilou.
Pro řezání ruční kotoučovou pilou je třeba použít řezací kotouč se zuby z tvrdokovu.
Při průměru kotouče 160 mm a 4700 otáčkách za minutu je doporučená rychlost posuvu pily v řezu 5-6 m/min.
Okraje výplně podél řezu je třeba vždy podložit resp. sevřít, aby nedocházelo k odtrhávání svrchních desek.
Při rozměrových úpravách je bezpodmínečně nutné dodržet pravoúhlost všech ploch (i boků).
POZOR! Bezpečnostní výplně je zakázáno dále rozměrově upravovat, jinak zaniká záruka ze strany výrobce.

5. Zásady montáže
A) Obecné pokyny
Ochranná fólie musí být z povrchu výplně odstraněna do 10 týdnů od data montáže dveří.
Osazení plastových podložek na bočních stranách výplní není dalšími pokyny nijak omezeno, tj. lze je
standardně provádět dle předpisu výrobce použitého profilového systému.
B) Bezpečnostní provedení, provedení bez výztuhy TPR, nebo bez jádra TPR
Osazení výplně do rámu dveří musí být provedeno na dostatečně široké plastové podložky (bílé výplně nahoře i
dole alespoň po dvou kusech, výplně s dřevodekory alespoň dva kusy dole – viz níže Upozornění…) a to tak,
aby výplň na ně dosedla celou obvodovou šířkou resp. tloušťkou. Výplň není určena k podpírání, nebo
vyrovnávání nepravoúhlého, nebo pokleslého dveřního křídla.
Bezpečnostní výplň musí být navíc řádně uchycena, tj. přišroubována k rámu křídla ve všech svých úchytných
bodech tak, aby mohla plnit svoji funkci. Bezpečnostní výplň se vždy instaluje plechovou výztuhou na vnitřní
stranu dveří.
Nesprávně provedenou montáží, nebo nesprávnou úpravou (viz předchozí bod ), případně kombinací obou
faktorů, je výplň vystavena nebezpečí strukturálního poškození, na které se nevztahuje záruka výrobce.
Upozornění pro montáž výplní s dřevodekory (dekory)
Dveřní výplň s jednostranným, nebo oboustranným dřevodekorem resp. každá výplň s tmavším povrchem
vykazuje při působení slunečního svitu podstatně větší roztažnost, nežli dveřní výplň bílá. Spodní strana výplně
se proto osazuje na standardní plastové podložky, avšak nad horní hranou výplně je nutné po celé její délce
ponechat mezi ní a rámem křídla minimálně 5 mm širokou dilatační mezeru. K jejímu vymezení lze použít
podložky z XPS, které jsou přiloženy ke každé výplni s dřevodekorem. Tato dilatační mezera musí být
zachována po celou dobu osazení výplně ve dveřích (viz obrázek 1).
Nedodržení těchto podmínek bude mít pravděpodobně za následek zkroucení, resp. zborcení, popř. i popraskání
výplně, na které se v takovém případě záruka výrobce nevztahuje.
C) Provedení s výztuhou TPR 10 mm, nebo s jádrem TPR
POZOR! Výplň s výztuhou TPR 10 mm se vždy osazuje tak, aby výztuha byla na venkovní
straně dveří.
Osazení výplně do rámu dveří musí být provedeno na dostatečně široké (aby nedošlo k jejich posunutí a tím ke
střihovému namáhání výplně) a dostatečně dlouhé (min. 100 mm) plastové podložky následujícím způsobem:
Nahoře i dole alespoň po dvou kusech, vždy po jedné podložce na levé i pravé straně spodní i horní hrany
dveřní výplně a to tak, aby výplň na ně dosedla celou obvodovou šířkou resp. tloušťkou a po celé ploše
podložek (viz obrázek 2).
Nesprávně provedenou montáží, nebo nesprávnou úpravou (viz předchozí bod ), případně kombinací obou
faktorů, je výplň vystavena nebezpečí strukturálního poškození, na které se nevztahuje záruka výrobce.
Obrázek 1

Obrázek 2

Výplň s dřevodekorem (s tmavým povrchem),
bez výztuže TPR 10 mm, nebo bez jádra TPR

Výplň s výztuží TPR 10 mm, nebo s jádrem TPR.

