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Blahopřejeme k nákupu
Rozhodli jste se pro značkový produkt společnosti D.R.E. Sp. z o.o. Blahopřejme Vám k výběru
a děkujeme za Vaši důvěru. Námi nabízené výrobky jsou vysoce kvalitní a trvanlivé. Velmi kvalitní
suroviny a moderní technologie výroby zaručují nejvyšší komfort uživatele. Pro Vaši dlouhodobou
spokojenost doporučujeme přečíst tento návod a dodržovat pokyny v něm obsáhnuté.

Regulovatelná zárubeň do posuvného systému
Je vyrobena z vysoce kvalitního MDF. Je vyráběná a dodávaná v podobě sady komponentů
určených k sestavení na místě instalace.
Používá se k montáži posuvných dveří našeho systému a může být také použita jako dekorativní
nastavitelná výztuž samotné dveřní zárubně.
Seznam součástí a příslušenství:
1. Regulovatelná zárubeň - 1 ks.
a – Hlavní panel zárubně – 2 ks svislých nosníků a 1 ks vodorovných nosníků
b – Sada úhelníků na jednu stranu stěny (delší úhelníky)
2 ks svislých o délce 2110 mm a 1 ks vodorovných o délce „D” *
c - Sada úhelníků na druhou stranu stěny (kratší úhelníky)
2 ks svislých o délce 2102 mm a 1 ks vodorovných o délce „E” *
d – dvojdílná spojka umělá + sada šroubů **
e – kovový hák k připojení úhelníků 4 ks.
* viz tabulka na předposlední straně tohoto záručního listu
** počet závisí na šířce hlavního panelu zárubně
Obrázek 1. Přizpůsobení regulovatelné zárubně do tloušťky stěny
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Obrázek 3. Pohled na regulovanou zárubeň a její průřez

Reg. zárubeň ke dvojitým dveřím

* Regulovatelná zárubeň může být použita samostatně bez dveří

Montážní návod regulovatelné zárubně
Pozor: Regulovatelná zárubeň přizpůsobená k samostatné montáži na stěnu – jako nastavitelná výztuž
dveřní zárubně.
1. Naneste malé množství lepidla na dřevo na rohové spoje svislého nosníku a vodorovných nosníků.
2. Svislé nosníky uložte kolmo do horního nosníku. Vložte spojky spojovacích lišt. Věnujte pozornost
přesnému spojení spojovacích lišt na vnější straně (dýhované). Nasaďte plastové spojky do otvorů
hlavního nosníku a připevněte pomocí šroubů (od strany dlouhé bílé spojky). Zkontrolujte pravý úhel,
a případně upravte. Tento postup zopakujte i s druhým rohem zárubně.
3. Po jeho vysazení spojte spojovací lišty spojkou, ale nezapomeňte zkontrolovat přesnost spojení na
dýhované straně.
4. Zhotovený tunel, složený z hlavních nosníků, předběžně uložte do stěny pomocí vymezovacích
špalíků a rozpor.
5. Zafixujte zárubeň do stěny ve stejné vzdálenosti od stěn. Zkontrolujte vodorovnost horního nosníku
a kolmice bočních nosníků, případně toto nastavení upravte.
6. Mezery mezi zárubní a stěnou, do kterých bude vstříknutá montážní pěna, musí být vyčištěné. Po
opětovném zkontrolovaní přesnosti nastavení zárubně, vstříknete montážní pěnu podle jejího návodu k
použití.
7. Naneste malé množství silikonu na několika místech ve frézovaných drážkách hlavního nosníku, již
osazeného ve zdi a potom posuňte rámy ze spojovacích lišt.
Obrázek 2. Montáž regulovatelné zárubně do stěny

Použití, instalace a zásady používání interiérových posuvných dveří DRE
Posuvné interiérové dveře DRE se používají k uzavírání 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 na uzavírání otvorů v interiérových
stěnách mezi místnostmi.
Vnitřní dveře by se měly používat v suchých a vzdušných prostorech, ve kterých neprobíhá
žádná významná změna teplot. To se týká i přepravy, skladování a provozu.
Zabudované kryty regulovatelných zárubní a dveřních křídel musí být v souladu s technickým
projektem, vyvinutým pro konkrétní objekt, s ohledem na existující normy, předpisy a montážní návod,
dodaný spolu s výrobkem.
Dveře by měly být zabudované v místnostech se zcela dokončenými stěnami a podlahami.
Zakončení by mělo být při 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
nanesený silikonem i spoj s podlahou a stěnou. Mezery mezi stěnou a zárubní by měly být vyplněné
izolačním materiálem.
Dveřní křídlo nesmí mít možnost vypadnout z vodicích lišt. Prvky přítlakové, posuvné prvky a
zarážky musí umožnit otvírání, přesouvání a uzavírání dveří bez rušivých zvuků a prudkých nárazů dveří
do zarážek.
Dveře by měly být čištěny pomocí prostředků, určených k údržbě nábytku nebo mírně
navlhčeným hadříkem. Interiérové dveře by neměly být vystavovány přímému kontaktu s vodou. Dýha
interiérových dveří DRE není odolná vůči acetonu a octanu ethylovo-butylovému. Jejich působení na
povrchu může mít za následek viditelné stopy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1. D.R.E. Sp. z o.o. jako garant dává záruku na svoje produkty pod podmínkou, že budou instalované
v souladu s montážním návodem v tomto záručním listu a budou použité na daný účel.
2. Záruční podmínky nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele.
3. Záruka na výrobky společnosti D.R.E. je 24 měsícová a začne platit ode dne vyznačeného na
pořizovacím dokladu.
4. Držitel záruky je povinen dodat poškozenou věc na místo nákupu spolu s tímto záručním listem a
pořizovacím dokladem (blok, resp. faktura).
5. Výrobce se zavazuje, že po prohlédnutí reklamovaného zboží, vyřídí reklamaci bezodkladně.
6. Ke zpoždění při řešení reklamace nesmí dojít, jestliže vizuální prohlídka, výměna nebo oprava není
vykonána kupující stranou.
7. Během záruční doby se garant zavazuje, že opravu poškozeného zboží provede zadarmo.
8. Posudek charakteru poškození a způsobu řešení reklamace vykonává zástupce prodávajícího nebo
garant.
9. Podmínkou pro posuzování reklamace, týkající se zjevné vady na kvalitě a neshody s objednávkou,
je oznámit tento stav ještě před montáží. Tedy odstoupit od instalačních prací.
10. Záruka zaniká v případě:
- provedení jakékoliv změny v křídle dveří nebo v zárubni,
- porušení konstrukce výrobku,
- zničení či ztráty záručního listu,
- provedení záznamu v záručním listu neoprávněnou osobou.
11. Záruka se nevztahuje na:
- mechanické poškození způsobené během dopravy a skladování,
- obarvení, deformaci a poškození dílů a jejich součástí, které vznikly v důsledku deformace materiálu
kvůli nadměrné vlhkosti prostředí v místnostech, nebo kvůli příliš vysoké teplotě
- chyby způsobené nesprávným zabezpečením produktu do doby výstavby

- chyby způsobené nesprávným používáním nebo nedbalostí kupujícího
- instalaci výrobku,
- vady výrobku vyplývající z náhodných událostí, nezávislých na výrobcích a provozních poměrech,
- přirozeného opotřebování výrobku,
- chybějící díly a jejich příslušenství, které muselo být viditelné při odběru,
- škody způsobené zvířaty

Obrázek 4. Použití regulovatelné zárubně na systému posuvných dveří

