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NÁVOD NA ÚDRŽBU INTERIÉROVÝCH DVERÍ PRÜM
UŽÍVANIE A ÚDRŽBA
Podmienkou dlhoročného užívania je primerané a šetrné zaobchádzanie a vhodná údržba našich
výrobkov.

I. Vlhkosť a teplota
Prvým a hlavným nepriateľom všetkých výrobkov z dreva je vlhkosť. Už pri montáži je nutné riadiť sa
podmienkou, aby v priestoroch, do ktorých sa dvere a zárubne montujú, bola teplota od 15 ° C do 20
° C a relatívna vlhkosť vzduchu do 60%. Preto je nevyhnutné, osadzovať výrobky do vyschnutých
priestorov bez nadmernej vlhkosti. Pozor na voľnú vodu. Voda môže spôsobiť trvalé poškodenie
výrobku. Pri umiestnení dverí v priestoroch s rozdielnymi teplotami a vlhkosťou môže dôjsť k
nezvratným objemovým zmenám použitých drevených materiálov a to aj napriek kvalitnej povrchovej
úprave. Do priestorov s rozdielnou teplotou a vlhkosťou používajte klima dvere (podľa ich
parametrov). Pre vlhké priestory používajte dvere do vlhkého prostredia (podľa ich parametrov).

II. Použitie výrobku
Výrobky sú určené pre použitie v interiéroch. Podľa zaťaženia výrobku zvoľte vhodný model a typ,
predídete tak rýchlemu opotrebeniu výrobkov.
Vhodné interiérové prostredie pre inštaláciu a používanie výrobkov PRÜM:
‐ minimálna teplota prostredia 15 ° C, relatívna vlhkosť vzduchu do 60%
‐ teplotný rozdiel dvoch oddelených interiérov max 5 ° C (dvere klíma III až do 20 ° C)
‐ vlhkostný rozdiel dvoch oddelených interiérov max 20% (dvere klíma III až do 55%)

III. Vhodne ošetrovať
Výrobky sa dodávajú podľa priania zákazníka v rôznych povrchových úpravách 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 zaobchádzaním. Preto aj pre odstránenie nečistôt z povrchu dverí stačí
jemná suchá textilná utierka alebo len ľahko navlhčená.
Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky (práškové, na báze chlóru, atď) alebo agresívne čistenie
(drôtenky, kefy, atď). Rozhodne sa vyvarujte používaniu vody, používajte ju len pre navlhčenie
textilnej utierky. Podobne aj presklené plochy je potrebné ošetrovať iba tak, aby nedošlo k styku
zasklievacieho rámčeka s neprimeraným množstvom voľnej vody. Odporúčame skla umývať
celoplošne, hoci sklo nie je špinavé celé. Leptané sklo (matelux, pavé, satinato) nechajte po umytí
vyschnúť prirodzenou cestou. Pieskované sklo zľahka vytrite do sucha suchou textilnou utierkou.
Pri styku zárubne s podlahou, kde sa vykonáva mokrý spôsob jej údržby je nevyhnutne nutné
vykonávať podtmelenie zárubní vhodným silikónom. Zo spodnej strany vlhkosť ľahšie preniká do
materiálu. Preto stierajte podlahu vyžmýkanou textilnou utierkou, nelejte vodu priamo na zem, inak
hrozí nebezpečenstvo poškodenia dverí a zárubní alebo farebné zmeny dyhy či odlepenie
dokončovacieho materiálu, ako dôsledku necitlivého zaobchádzania s vodou. Pozor: Výrobky nie sú
určené priamemu styku s vodou.
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IV. Údržba
Dvere ani zárubne nevyžadujú zvláštnu údržbu. Závesy: v mieste ohybu závesu najmenej 1x ročne
namazať mazacím olejom. V prípade závesov so silikónovým čapom sa to nevyžaduje. Raz za rok,
alebo v prípade potreby doporučujeme nastavenie závesov (ak je potrebné) a dotiahnutie držiakov
závesov. Niektoré závesy sa nastavujú pritiahnutím alebo naopak povolením prípadne podľa
montážneho návodu. Raz do roka doporučujeme premazanie zámku (jeho pohyblivých častí) a
predovšetkým zadnej časti západky mazacím olejom. V prípade západky z umelej hmoty sa to
nevyžaduje.

V. Vyvarovať sa mechanickým zásahom a mechanickému poškodeniu
Bežné používanie dverí a zárubní zaručuje dlhoročnú spokojnosť s našimi 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 prievanom. Vo všetkých týchto situáciách hrozí mechanické poškodenie, prípadne rozbitie
sklenenej výplne. Vyvarujte sa snahe násilne otvoriť dvere, ak sú zamknuté. Dvere ovládajte zľahka,
nepoužívajte násilie. Pri otváraní a zatváraní dverí používajte kľučku, inak môže dôjsť k poškodeniu
alebo vytrhnutiu protiplechu alebo zámku. Nevykonávajte zásahy do konštrukcie dverí a zárubní.

VI. Likvidácia obalu
Obaly sa likvidujú recykláciou roztriedením podľa materiálu (papier, plast) v príslušných zberniach.

UPOZORNENIE:
‐ Pri zatváraní alebo otváraní dverí môže dôjsť k poraneniu prstov, toto platí hlavne u malých detí.
‐ Pozor u výrobkov so sklom (presklené dvere, presklené steny) môže dôjsť vplyvom neprimeraného
namáhania k rozbitiu skla s následným rizikom poranenia sa črepmi (odporúčame kalené sklo ‐ ESG)
‐ Zamedzte prudkému otváraniu alebo zatváraniu, ktoré môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo
poraneniu osôb.
‐ Pád na kľučku či závesy môžu spôsobiť poranenie.
Pri dodržaní všetkých podmienok uvedených v týchto pokynoch pre používanie a údržbu, Vám firma
Dvere PRÜM zaručuje dlhoročné spokojné užívanie.

