
 

 

 

 

 

     Návod k užívání: 

 
 

Společnost StaDa CZ s.r.o. vyrábí atypické dřevěné protipožární stěny a dodává interiérové a  

protipožární dveře v provedení kov, dřevo, sklo.      
  

 

 

Všeobecné záruční podmínky: 

Protipožární výrobky svým zařazením podle platného zákona č. 22/1997 Sb. o technických  

požadavcích na výrobu a nařízení vlády č. 179/1997 Sb. Spadající do kategorie povinně  
certifikovaných výrobků v obecním zájmu, které svým působením mohou ohrozit životy, 

zdraví nebo majetek uživatele. Shoda funkčních vlastnosti dodaných požárních dveří a  

atypických stěn s předepsanými technickými požadavky byla před jejich uvedením na trh 
ověřena certifikaci autorizovanou osobou.  

 

Přeprava dveří: 

Dveře jsou dodány v obalu, který zabraňuje jejich poškození při přepravě a následné 

manipulaci. Obal je kombinací kartonového ,,U“ profilů a strečové folie. Daný obal splňuje 
§3 a 4 zákona 94/2004 Sb. Nedoporučuje se přeprava dveří na střeše osobního automobilů  

nebo v otevřeném přívěsném vozíku. Hrozí zde možnost poškození dveří oděrem, nasáknutí  

vodou při případném dešti (nebo zbytkovou vodou po něm), průhyb v délce při 
nerovnoměrném podložení, apod. 

 

Skladování dveří: 

Pokud použití dveří předchází jejich skladování, dodržujte prosím následující doporučení: 

 dveře skladujte ve vodorovné nebo svislé poloze, vždy podložené tak, aby bylo zamezeno 

jejich průhybu (tzn. po celé ploše dveří) 

 dveře umístěte tak, aby nedocházelo ke kontaktu povrchu s přímým slunečním  zářením  
a aby byly chráněny i před dalšími povětrnostními vlivy a klimatickými vlivy (příliš vlhko,  

déšť, mlha, pára, kroupy, námraza, sníh....) 

 dveře umístěte tak, aby nebyly vystaveny přímému vlivu organických rozpouštědel nebo 

jinak žíravých, leptavých, či těkavých chemických látek 

 chraňte povrch dveří před hrubým fyzickým násilím (pád těžkého předmětu apod.) 

 

 

Montáž dveří: 

Doporučené interiérové prostředí vhodné k instalaci a skladování dveří je: 

 minimální teplota prostření 10°C 

 teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10°C 

 vlhkostní rozdíl oddělených dveřmi max. 10% 

 doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 12 – 18 % se zajištěným větráním interiéru 

 relativní vlhkost vzduch v obou interiérech oddělených dveřmi 40 50 % 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Údržba a kontrola dveří: 

Dveře a stěny při běžném používání vyžadují minimální údržbu. Povrch je možné čistit 
vlhkých hadříkem, nesmí se používat ostrých předmětů, drátěnek a přípravků ve kterých je  

obsažen písek nebo jiné pevné částice z důvodu nebezpečí poškození povrchové úpravy. Pro 

zajištění bezchybné činnosti dveří je třeba minimálně jedenkrát ročně s souladu s § 7 odst.4 
vyhlášky 

246/2001 Sb. provést kontrolu provozuschopnosti a celistvosti dveří, zda mají volný chod v  

závěsech, zda závěsy nejsou uvolněny a zda střelka zámků bez problému zapadá do otvoru 
v zárubni. Promazat závěsy a střelku vhodným mazadlem. 

Pohybové komponenty dveří vyžadují dle četnosti užívání pravidelnou údržbu. Pokud jsou 

dveře opatřeny samozavíračem, doporučuje se jedenkrát za dva měsíce a v případě nutnosti 
tyto samozavírače seřídit. Pro zajištění kvality a funkčnosti dřevěných dveří a stěn nesmí 

vlhkost prostoru přesáhnout max. Vlhkost 50%. 

 

 

Záruka: 

Na dveře a stěny je poskytována záruka v délce 24 měsíců. Platnost vlastnosti dveří,  
deklarovaných výrobcem je zachován pouze v případě dodržení výše uvedených doporučení 

za předpokladu, že nedošlo k jakékoliv fyzické úpravě dveří. Nepřípustná je i výměna závěsů. 

Záruka se nevztahuje na poškození, která byla způsobena nedodržením postupu podle 
montážních návodů, nevhodným klimatickým prostředím při skladování a montáži, 

neodborným servisem a údržbou, mechanickým poškozením ( pád výrobků, neopatrné 

zacházení, vloupání, živelná pohroma, nepřiměřená vlhkost atd.) 
 

 

Jakoukoliv nedohodnutou úpravou nebo zásahem do konstrukce výrobků pozbývají 

platnosti certifikáty, atesty požární odolnosti, záruky a zákazník pozbývá možnost 

uplatnit právo z odpovědnosti za vady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

StaDa CZ s.r.o.                                Tel.: 491 421  349 

Podhradní 859     stada@stada.cz 
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