
 

 

Jednoduchá zárubeň 

ZÁRUČNÍ LIST 

SPOLU S MONTÁŽNÍM NÁVODEM 

 

 

 

 

Upozornění! 

Před montáží dveří si prostudujte návod a podmínky záruky. 
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Záruční podmínky 
 

 
1. Společnost D.R.E. poskytuje na svoje výrobky záruku pod podmínkou, že budou 

instalovány v souladu s přiloženým návodem na montáž a budou používány na účel, 
ke kterému jsou určeny. 

2. Záruční podmínky jsou v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele.  
3. Záruka na výrobky společnosti D.R.E. je 24 měsíční a začne platit od ode dne 

vyznačeného na pořizovacím dokladu.  
4. Kupující je při reklamaci povinen předložit zboží a doklad o jeho nabytí v příslušné 

prodejně.  
5. Výrobce se zavazuje, že po prohlédnutí reklamovaného zboží vyřídí reklamaci 

bezodkladně.  
6. K zpoždění vyřízení reklamace nemůže dojít, pokud výměna či oprava vadné části 

resp. celého zboží není vykonána kupujícím.  
7. Výrobce se zavazuje k bezplatné opravě vadného zboží. 
8. Charakter vady a způsob vyřízení reklamace zabezpečuje prodávající nebo výrobce.  
9. Jestliže se zboží neshoduje s údaji na pořizovacím dokladu, je třeba tuto skutečnost 

reklamovat ještě před jeho instalací. 
10. Záruční podmínky ztrácí platnost v případě, že: 

- byly vykonány jakékoliv úpravy na rámu nebo křídle dveří   
- byla narušena konstrukce 
- není předložen záruční list 
- do záručního listu byly dodatečně vpisovány údaje neoprávněnou osobou 

11. Záruka se nevztahuje na: 
- mechanické poškození a vady, způsobené nedodržením zásad při převozu, 

skladování a používání zboží 
- obarvení, deformaci, které vznikly kvůli nadměrné vlhkosti nebo kvůli příliš 

vysoké teplotě  
- vady vzniklé nesprávným uskladněním v době zajišťování stavebních prací  
- vady vzniknuté nedbalostí kupujícího 
- montáž výrobku 
- škody vyplývající z náhodných situací, nezávislých na vůli výrobce, jako jsou 

živelné pohromy apod.  
- škody způsobené zvířaty 
- přirozené opotřebování výrobku 
- chybějící části, zjištěné po jeho odběru 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jednoduchá zárubeň 
 
Zárubeň je ideální montovat společně s křídlem dveří firmy D.R.E. 
Zárubeň je vyrobena z kvalitního materiálu MDF. 
Kompletní sada je určena pro montáž zákazníkem.  
 
 

Seznam příslušenství: 
 
1. Zárubeň           1 ks 
   a – křídlové úchyty dolní + hnízdo závěsů     3 sady 
   b – imbusový klíč č. 4       1 ks 
   c - úchyt zámku        1 ks 
   d - plastikové krytky        1 sada 
   e - hmoždinky + šrouby       4 sady 
   f - záslepka         2 ks 
   g - krycí pásky        2 ks* 
 
   * není součástí dodávky 
 
 

 
 
 
 

Návod na montáž jednoduché zárubně. 
 
Doporučuje se montáž zárubně současně s příslušnými dveřmi. 
Zárubeň je možné do stěny upevnit pomocí šroubů nebo hmoždinek, po předešlém navrtání 
otvorů do stěny (obr. 1 a 2). Jinak použijte montážní pěnu.  
1. Konstrukce zárubně umožňuje montáž s krycí páskou či bez ní. V případě montáže s krycí 
páskou je třeba přibít plastikové úchyty na vnější stranu rámu.  
2. Spojte boční rámy s horní částí pomocí kompletu spojek (dvě spojky na každý roh) podle 
obrázku 3. 
3. Pod boční rámy vložte plastikové krytky a těsněte silikonem.  
4. Namontujte závěsy. 
5. Smontovanou zárubeň postavte k otvoru dveří.  
6. V rámu a v stěně navrtejte otvory (pouze v případě montáže zárubně pomocí šroubů nebo 
hmoždinek)  
7. Nejprve zárubeň osaďte za pomocí nivelačních špalíků a uchyťte šrouby. Mezi boční rámy 
vložte dřevěné vzpěry. Pamatujte na udržení vodorovné a svislé roviny pomocí vodováhy.  
8. Osaďte křídlo dveří, zkontrolujte uzavírání dveří a jejich správné přilehání do zárubně.  
9. Mezeru mezi zárubní a stěnou očistěte. Zárubeň zabezpečte před větším množstvím 
montážní pěny oblepením ochranné malířské pásky na boční část zárubně.  
10. Po kontrole namontování zárubně vstříkněte montážní pěnu podle návodu uvedeném na 
obalu tohoto výrobku. 
11. Odřezejte zbylou pěnu a strhněte ochranou malířskou pásku 
12. V případě použití krycí pásky je třeba ji namontovat a zapasovat do zárubně přiložením 
výběru do plastových čepů pomocí montážního lepidla nebo silikonu 
(fólií zalepený výber je třeba proříznout nožem). 

 
 
 
 



 
 

Návod na montáž a zásady používání interiérových dveří DRE 
 

 
Interiérové dveře DRE jsou určené k uzavírání otvorů ve stěnách mezi jednotlivými místnostmi. 
Používají se v obytných a dalších budovách, kde nejsou požadavky na speciální protipožární 
a jiné opatření. Pro dveře jsou vhodné suché a větrané prostory, ve kterých nedochází 
k prudkým změnám teplot.  
 
Instalace zárubní a dveří je nutné vykonávat v souladu s technickým plánem podle příslušné 
normy či předpisu, vypracovaného pro příslušný objekt, nebo podle návody, který je součástí 
daného výrobku. 
Dveře je možné osadit v místnostech, kde jsou již dokončeny stavební práce, jako jsou práce 
na omítkách, podlahách apod. Omítka stěny by měla být dokončena po okraj otvoru určeného 
k instalaci zárubně. Po instalaci zárubně už není vhodné vykonávat „mokré“ dokončovací 
stavební práce. 
Interiérové dveře lze instalovat pouze v suchých prostorech, které nemají zvýšenou vlhkost. 
To se také týká přepravy, skladování a používání.  
V zárubních určených do prostorů, kde se běžně myjí podlahy, je potřeba spodek zárubně 
natřít silikonem. Zároveň je nutné při montáži zárubně natřít silikonem i hranu – spojnici 
zárubně s podlahou. Mezery mezi stěnou a zárubní by měly být utěsněny izolačním 
materiálem. 
Dveře je možné zkrátit o max. 60 mm. 
Otevřené křídlo dveří by se nemělo samovolně zavírat. V dodávaných dveřích jsou standardně 
používané zámky v rozteči 72 mm mezi klikou a zámkem dveří, ke kterým je třeba dokoupit 
odpovídající kování. 
Zavřené dveře se nesmí při pohybu klikou hýbat.  
Interiérové dveře DRE odpovídají STN 746481:2000, která dovoluje odchylku a toleranci 
deklarovaného rozměru.  
Dveře je třeba čistit prostředky určenými na čištění nábytku, nebo mírně navlhčeným 
hadříkem. Interiérové dveře by neměly přicházet do styku s vodou. 
Fólie dveří není odolná vůči acetonu, octu. Jejich použití může způsobit viditelné, 
neodstranitelné stopy.  
 
Interiérové dveře společnosti D.R.E. sp. z o.o. byly testovány Státním ústavem hygieny ve 
Varšavě a byl jim udělen atest č. HK/1297/01/2004 dne 23. listopadu 2014 
 

 
 


