POKYNY PRE MONTÁŽ, UŽÍVANIE A ÚDRŽBU VÝROBKOV SAPELI
MONTÁŽ DVERÍ
Montáž zárubne robte podľa pokynov montážneho návodu. Pre montáž používajte výlučne doporučené prostriedky
(lepidla, peny, tmely).Výrobky sú finálne dokončené, preto pri montáži postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu
výrobku (poškrabaniu, narazeniu, zlomeniu). Krídla sú dodávané s osadeným zámkom a priloženými závesmi. Závesy
sa šróbujú do predvŕtaných otvorov. Závesy nenatĺkať. Samotná montáž dverí potom pozostáva zo zavesenia krídla na
závesy. Po kontrole usadenia spravte nastavenie krídla. Nastavenie sa robí pomocou závesov (pokiaľ to dovoľujú) ich
povyšróbovaním alebo naopak zašróbovaním. Správne nastavenia má vplyv na funkciu krídla (dvere nemôžu drhnúť,
musia sa dať zatvárať a zamknúť). Krídlo neupravujte. Pri krídlach vybavených mechanickým prahom je nutné po
zavesení realizovať nastavenie mechanického prahu. Nastavenie sa robí na závesovej strane povytiahnutím ovládacej
strelky prahu a jej následným povyšróbovaním (prah sa viac vysunie) alebo naopak zašróbovaním (menšie vysunutie
prahu a zníži sa odpor pri zatváraní). Pred dvere používajte iba výrobcom doporučené doplnky (kľučky, zámky, závesy,
kukátka, samozatvárače, otvárače). Pre montáž dverných doplnkov požívajte priložené montážne návody.
Nesprávna montáž samozatvárača môže spôsobiť poškodenie dverí alebo zárubní. Dvere vybavené samozatváračom je
možné otvoriť maximálne na 150°, uhol otvárania sa obmedzí dvernou zarážkou.
Po zavesení krídla sa robí montáž vrchného kovania (kľučky). Kľučka nie je súčasťou dodávky dverí. Pri je osadení sa
riaďte montážnym návodom výrobcu kľučiek.
Pozor na montáž rozetového kovania
Pre používanie rozetového kovania je treba dodržovať nasledujúce zásady:
- rozetové kovanie s priemerom roziet väčších ako 50 mm nemožno použiť na dvere osadené OKZ zárubni, pokiaľ je
krídlo osadené zámkom s 50 mm (vzdialenosť osy vŕtania pre kľučku a kľúč od polodrážky)
- príprava dverí pre rozetové kovanie, podľa montážneho návodu výrobcu kovania (je nutné používať predpísané
priemery vrtákov – pri použití väčšieho priemeru vrtáka dochádza k horšiemu držaniu rozetového kovania na dverách)
- je nutné dodržovať montážny postup výrobcu kovania, používať všetky upevňovacie prostriedky k montáži kovania
- doťahovanie spojovacích šróbov roziet je treba robiť primeranou silou, tak aby nedošlo k deformácii dverného krídla.
Uťahovacia sila spojovacích šróbov kovania nemôže prekročiť 1 Nm
- POZOR nesprávnym postupom môže dôjsť k trvalému poškodeniu dverného krídla!!!
- rozetové kovanie bez spojovacích šróbov nepoužívať, po čase používania dochádza k uvoľneniu skrutiek a tým aj
celého kovania.
Montáž výrobku Sapeli zverte odborným montážnym firmám, ich zoznam nájdete na www.sapeli.cz.
UŽÍVANIE A ÚDRŽBA
Podmienkou dlhodobého užívania je primerané a opatrné zaobchádzanie a vhodná údržba našich výrobkov.
I. Vlhkosť
Prvým a hlavným nepriateľom všetkých výrobkov z dreva je vlhkosť. Preto je pri montáži nutné riadiť sa podmienkou,
aby v priestoroch, do ktorých sa dvere a zárubne montujú, bola vlhkosť v rozpätí 40 - 50%. Pokiaľ je vlhkosť nižšia, je
prostredie nevhodné z lekárskeho hľadiska a nadmerného vysúšania výrobku, pokiaľ je vyššia, hrozí nebezpečie
prehýbania alebo deformácie dverí a zárubní. Preto je nevyhnutne nutné, osadzovať výrobky do vyschnutých priestorov
bez nadmernej vlhkosti. Pre vlhké priestory používajte klima dvere (podľa ich parametrov).
Pozor na vodu. Voda môže spôsobiť trvalé poškodenie výrobku.
II. Pozor na teplotu
Pri umiestňovaní dverí v priestoroch s extrémne rozdielnymi teplotami môže dôjsť k prehnutiu dverí alebo ku skrúteniu
zárubne vplyvom rozdielnych fyzikálnych vlastností použitých prírodným materiálov a to aj napriek kvalitnej
povrchovej úprave. Do priestorov s rozdielnou teplotou používajte klima dvere.
III. Používanie výrobku
Výrobky sú určené pre používanie na stavbách. Podľa zaťaženia výrobku zvoľte vhodný model a typ (bytové výrobky,
objektové výrobky), predídete tak rýchlemu opotrebovaniu výrobku.
Vhodné interiérové prostredie pre inštaláciu a používanie výrobkov Sapeli:

- minimálna teplota prostredia 10 °C (pri klima dverách je táto hodnota 3 °C),  maximálna teplota 35 °C
- teplotný rozdiel dvoch oddelených interiérov max. 5 °C (klima dvere až do 20 °C)
- vlhkostný rozdiel dvoch oddelených interiérov max. 10% (klima dvere až do 50%)
- relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri 40% – 50%
- odporúčaná vlhkosť muriva, omietok, podláh 1,2% – 1,6%
Nevhodné použitie sa prejaví rýchlym opotrebovaním výrobku.
IV. Vhodné ošetrovanie
Výrobky sa dodávajú podľa želania zákazníka v rôznych povrchových úpravách masív, dyha, fólia, CPL, HPL, farba,
surový stav. Výrobky v surovom stave je nutné povrchovo dokončiť vhodným spôsobom, aby bolo možné ich
ošetrovať. Povrch dverí je chránený pred prachom a znečistením, vznikajúcim bežným používaním a adekvátnym
zachádzaním. Preto i na odstránenie nečistôt z povrchu dverí stačí jemná suchá utierka alebo len ľahko navlhčená.
Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky (práškové, vo forme chlóru, atď.) alebo agresívne čistenie (drôtenky, kefy,
atď.). Rozhodne sa vyvarujte používaniu vody inak, ako je potrebné len na navlhčenie utierky, ktorú dôkladne
vyžmýkajte. Rovnako i presklené plochy je potrebné ošetrovať len tak, aby nedošlo ku styku ozdobného rámčeka s
neprimeraným množstvom voľnej vody. Odporúčame sklá umývať celoplošne, aj keď sklo nie je špinavé celé. Leptané
sklo (pave, satináto), nechajte vyschnúť prirodzenou cestou. Pieskované sklo zľahka vytrieť do sucha suchou handrou.
Pre údržbu používajte čistiace prostriedky Sapeli. Pri kontakte zárubne s podlahou, kde sa robí mokrý spôsob jej
údržby, je nevyhnutné robiť podtmelenie zárubne vhodným silikónom. Zo spodnej strany vlhkosť ľahšie preniká do
konštrukcie. Preto utierajte podlahu vyžmýkanou handrou, nelejte vodu priamo na zem, inak hrozí nebezpečenstvo
prehnutia dverí alebo farebné zmeny dyhy či odlepenie dokončovacieho materiálu, ako dôsledok necitlivého
zachádzania s vodou. Pozor: Výrobky nie sú určené k priamemu styku s vodou.
V. Údržba
Dvere ani zárubňa nevyžadujú zvláštnu údržbu. Dvere, pokiaľ sú osadené v obložkovej zárubni, majú bezúdržbové
závesy, odporúčame iba raz za rok, alebo v prípade potreby, nastaviť závesy (pokiaľ je to potrebné) a dotiahnuť držiak
závesov. Niektoré závesy sa nastavujú zašróbovaním alebo naopak povyšróbovaním, prípadne podľa montážneho
návodu. Raz za rok odporúčame premazať zámok (jeho pohyblivé časti), prípravkom z našej ponuky.
VI. Vyvarovať sa mechanickým zásahom a mechanickému poškodeniu
Bežné používanie dverí a zárubní zaručuje dlhoročnú spokojnosť s dodávanými výrobkami. Je nutné sa vyvarovať styku
povrchu dverí s ostrými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy. Nedovoľte, aby došlo k
nárazom do dverí, úderom rôznymi predmetmi, alebo násilnému zatváraniu a prievanom. Vo všetkých týchto situáciách
hrozí mechanické poškodenie, prípadne rozbitie sklenenej výplne. Vyvarujte sa snahe násilne otvárať dvere, pokiaľ sú
zamknuté. Dvere ovládajte zľahka, nepoužívajte násilie. Pri otváraní a zatváraní dverí je potrebné používať kľučku, inak
môže dôjsť k poškodeniu alebo vytrhnutiu protiplechu, alebo zámku. Nerealizujte zásahy do konštrukcie dverí a
zárubní.
VII. Likvidácia obalu
 Obaly sa likvidujú recykláciou – triedením podľa materiálu (papier, plast, kov) v príslušných zberniach odpadov.
UPOZORNENIE:
- pri zatváraní alebo otváraní dverí môže dôjsť k poraneniu prstov, toto platí hlavne u malých detí
- u výrobkov so sklom (presklené dvere, presklené steny) môže dôjsť vplyvom neprimeraného namáhania k
rozbitiu skla s následným rizikom poranenia sa o črepiny (odporúčame kalené sklo)
- zamedzte prudkému otváraniu alebo zatváraniu, ktoré môže spôsobiť poškodenie výrobku, alebo poranenie
osôb
- pád na kľučku, alebo na závesy, môže spôsobiť poranenie
Pri dodržaní všetkých podmienok uvedených v týchto pokynoch pre užívanie a údržbu, Vám výrobca Sapeli zaručuje
dlhoročné spokojné užívanie.
Veríme, že naše dvere a zárubne budú ozdobou Vašeho interiéru.

