
umývajte bežnými saponátovými mycími prostriedkami. Nepoužívejte prípravky na báze piesku, 
brúsných pást, rôzne riedidlá a rozpúšťadlá. Kovanie, zámok a pánty premažte minimálne jeden krát 
za dva mesiace (prípadne podľa potreby) olejom pre stroje alebo mazacím tukom. Samozatvárače 
je nutné pravidelne 1x mesačne skontrolovať, či dostatočne dovierajú dvere. Pri netesnosti je nutné 
podľa nákresu výrobcu nastaviť samozatvárač a namazať tukom strelku zámku. Pravidelne vyko-
návajte jeden krát za pol roka premazanie nielen strelky a západky zámku, ale i pantov. Na dvere 
nepripevňujte predmety, které nie sú určené k doplneniu funkcie dverného krídla.

ZÁSADY KONTROLY PREVÁDZKYSCHOPNOSTI POŽIARNEHO UZÁVERU JAVAB
 Požiarny uzáver sa vždy skládá z požiarnych dverí a požiarnej zárubne, zabudované do podpernej 
konštrukcie (ŽB alebo murovaná stena alebo ľahká montovaná konštrukcia).
Požiarne dvere JAVAB môžu byť osadené do požiarnej obložkovej zárubne alebo jednodielnej ocelo-
vej zárubne.
Kontrolu prevádzkyschopnosti vykonáva iba osoba oprávnená výrobcom požiarnych dverí.

POVINNÉ PRVKY UZÁVERU JAVAB 
• požiarna zárubňa (obložková alebo kovová)
• požiarne dvere JAVAB
• pánty 3 ks (alebo viac podľa typu dverí)
• u vrchného pántu nalepený štítok s registračným číslom (na dvernom krídle a zárubni)
• zámok s kalenou strelkou
• speniteľná páska po obvode dverí

ĎALŠIE MOŽNÉ PRÍSLUŠENSTVO • kukátko, padacia lišta, samozatvárač a iné

ZÁSADY PRE VÝBER KOVANIA
Vrchné kovanie a vložka musia mať vždy odolnosť minimálne tej triedy ako má dverné krídlo. Vložku 
zásadne vždy dodáva stavba alebo investor pre zachovanie bezpečnosti a zabráneniu kopírovania 
kľúčov!

ÚDAJE PRE NASTAVOVANIE DVERÍ
Dverné krídlo v zárubní a jeho zaisťovacie prvky musia byť prispôsobené a nastavené tak aby: 
A/ špára mezi zárubňou a krídlom v polodrážke bola v rozsahu 3-5 mm.
B/ zámok umožňuje bezproblémové zatvorenie a otvorenie dverí, pri priehybu krídla uhlopriečne 
    a pozdlžne -/+ 4 mm (dle ČSN 746401 kap. povolené úchylky)
Vykonávame vizuálnu a funkčnú kontrolu povinných prvkov a príslušenstva.

KONTROLUJEME FUNKCIU OSADENIA, ÚPLNOSŤ A TESNOSŤ:
• požiarna zárubňa - obložková alebo kovová, upevnenie zárubne a jej stav
• dvere JAVAB (funkcia dverí, ich stav a úplnosť viz povolené odchylky)
• panty 3 ks (alebo viac podľa typu dverí)
• štítok s registračným číslom nalepený na vrchnom pánte (čitateľnosť označenia)
• zámok s kalenou strelkou (funkcia zámku)
• speniteľná páska po obvode dverí (celistvosť pásky a tesnenie vo dverách)
• ostatné kovanie osadené na uzávere (funkcia)
V prípade mechanického poškodenia alebo netesnosti uzáveru je nutné takéto vady ihneď 
odstrániť. S dverami zaobchádzajte opatrne, najmä im škodí rázne zatváranie s požitím sily. 
Kovanie, zámok a pánty premažte minimálne 1 x za dva mesiace (prípadne podľa potreby) olejom pre 
stroje alebo mazacím tukom.
Samozatvárače je nutné pravidelne 1x mesačne skontrolovať, či dostatočne dovierajú dvere. Pri 
netesnosti je nutné podľa nákresu výrobcu nastaviť samozatvárač a namazať tukom strelku zámku. 
Pravidelne vykonávajte 1x za pol roka premazanie nie len strelky a západky zámku, ale aj
pántov. Na dvere nepripevňujte predmety, ktoré nie sú určené k doplneniu funkcie dverného krídla. 

KONTAKT NA VÝROBCE: Jaroslav Berka - JAVAB, Česká republika, 
tel.: +421 903 245 982, e-mail: obchodsk@javab.cz

OBECNÉ POKYNY PRO PREPRAVU, SKLADOVANIE, MONTÁŽ, 
ÚDRŽBU A POUŽÍVANIE DVERÍ A ZÁRUBNÍ VYROBENÝCH 
FIRMOU JAVAB

[1] OBECNÉ POKYNY PRE PREPRAVU, SKLADOVANIE, MONTÁŽ, ÚDRŽBU 
      A POUŽÍVANIE DVERÍ A ZÁRUBNÍ VYROBENÝCH FIRMOU JAVAB
 
PREPRAVA A MANIPULACIA
 Výrobky prepravujte na krytých ložných plochách. Dbajte na starostlivé uloženie a fixaciu. S výrob-
kami manipulujte ručne alebo pomocou prenášacích pásov, popr.pomocou špecialnych prísaviek. 
Neposúvajte výrobky po zemi ani po tvrdom podklade.
Zárubne a dverné krídla sú dodávané v obale kombinovanej z kartonovej krabice a strečovej folie, 
ktorá zabraňuje ich poškodeniu pri preprave a manipulácii. Nedoporučuje se preprava takým spôso-
bom, kde hrozí možnosť poškodenia zárubní oderom, nasiaknutím vodou, priehyb v dľžke pri nerov-
nomernom podložení a pod. 

SKLADOVANIE
 Dverné krídla a zárubne skladujte v suchých krytých priestoroch na plochých a rovných podložkách 
v zvislej polohe. Vo vodorovnej polohe možno skladovať iba krátkodobo (do 7 dní), pri stohovaní je 
nutné vždy jednotlivé vrstvy prekladať. Dbajte na zaistenie proti poškodeniu najmä čelných hrán.

Požadované hodnoty pre naše výrobky:
• min. teplota prostredia 15°C
• max. teplotný a vlhkostný rozdiel interiéru oddelených dvvermi je 4˚C
• rozdiel relatívnej vlhkosti vzduchu v oboch interieroch oddelených dvermi  je do 15%
• doporučená vlhkosť steny, omietok, podlah do 12 % so zaisteným vetraním interieru

NÁVOD NA POUŽITIE, ČISTENIE A ÚDRŽBU
Použitie a ošetrenie výrobku v povrchu folia, CPL, HPL (vysoký lesk), dýha
Ochranná folia - ochrannú foliu, ktorou sú dvere opatrené, nikdy neodstraňujte pred dokončením 
všetkých prác.
Okamžite po stiahnutí ochrannej folie doporučujeme ošetrenie povrchu dverí vhodným leštidlom (leš-
tenka na dvere a nábytok) a za použitia novej čistej jemnej mikrovláknitej alebo plstenej tkaniny ľahko 
vyleštite. Dosiahnete tak optimálnu odolnosť povrchu proti poškriabaniu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA 
 Na čistenie používajte vlhké tkaniny s mikrovláknom alebo jelenice a teplú vodu s mydlovým čističom. 
Po vyčistení ošetrite povrch prostriedkom na nábytok  – leštenka, najprv vyskúšajte na malú, menej 
viditeľnú časť dverí a zárubní. Nikdy nečistite povrch na sucho, nepoužívajte papierové utierky. Vyva-
rujte sa použitiu ostrých predmetov alebo predmety s abrazívnym povrchom ako sú kartáče, škrabky, 
drátenky a pod. Pre čistenie nepoužívajte prípravky s organickými rozpúšťadlami (rozpúšťadlá typu: 
benzin, toluen, aceton atd.) a prostriedky obsahujúce kyselé zlúčeniny, nepoužívajte tiež silikonové 
leštenky a prípravky s obsahom alkoholu, ktoré môžu poškodiť povrch a ani abrazívne prípravky (Cif, 
Real…).
 Pretože zo spodnej strany vlhkosť ľahšie preniká do konštrukcie dverí či zárubní, zotierajte preto 
podlahu s vyžmýkanou handrou, nelejte vodu priamo na zem, inak hrozí nebezpečie skrútenia alebo 
farebnej zmeny povrchových úprav či odlepenie dokončovacieho materialu, ako dôsledok necitlivého 
zaobchádzania s vodou. Naše výrobky nie sú určené k priamemu styku s vodou.

ÚDRŽBA A NASTAVOVANIE
 Dvere ani zárubňa nevyžadujú zvláštnu údržbu. Dvere pokial sú osadené v obložkovej zárubni majú 
bezúdržbové závesy, doporučujeme jeden krát za rok alebo v prípade potreby nastavenie závěsov 
(ak je treba) a dotiahnitie držiaka závesu. Niektoré závesy sa nastavujú zašrobovaním alebo naopak 
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povyšrobovaním prípadne podľa montážneho návodu. Jeden krát do roka doporučujeme premazanie 
zámku (jeho pohyblivých častí).

 Je nevyhnutné sa vyvarovať mechanickým zásahom a mechanickému poškodeniu. Bežné používa-
nie dverí a zárubní zaručuje dlhoročnú spokojnost s našimi výrobkami. Je nutné se vyvarovať styku 
povrchu dverí s ostrými predmetmi, které by mohli spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy. Nedovoľ-
te, aby došlo k nárazom do dverí, úderom rôznymi predmetmi alebo násilnému zatváraniu prievanom. 
Vo všetkých týchto situaciach hrozí mechanické poškodenie, prípadne rozbitie sklenenej výplne. 
Vyvarujte se snahe násilne otvoriť dvere, pokiaľ sú zamknuté. Dvere ovládejte zľahka, nepoužívajte 
násilie. Pri otváraní a zatváraní dverí používať kľučku, inak môže prísť k poškodeniu albo vytrhnutiu 
protiplechu alebo zámku. Nerobte zásahy do konštrukcie dverí a zárubní.

OŠETROVANIE POVRCHU
 Pri ošetrovaní povrchu dverí doporučujeme použiť roztok vody a čistiacích prípravkov na báze mydla. 
Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú piesok a chlor alebo také, ktoré môžu narušiť 
štruktúru povrchu dverí. Ďalej by povrchová úprava dverí nemala prísť do styku s ostrými predmetmi, 
ktoré ich môžu poškodiť.

LIKVIDÁCIA ODPADU
 Nepoužité obaly a nespotrebované časti výrobku odovzdávajte organizáciam, ktoré sú oprávnené 
k výkupu, k likvidácii, či ku spracovaniu odpadov.

ZÁRUKA
 Na zárubne je poskytovaná záruka v dlžke 24 mesiacov. Záruka se nevzťahuje na poškodenie, ktoré 
bolo spôsobené nedodržaním vyšie uvedených pokynov. Platnosť vlastností zárubní deklarovaných 
výrobcom je zachovaná iba v prípade dodržania vyšie uvedených doporučení a za predpokladu, 
že nedošlo k akejkoľvek fyzickej úprave zárubne.

Hoci vlastná montáž obložkovej zárubne je jednoduchá, výrobca doporučuje zadať ju odbor-
nej montážnej firme. (Záručná doba na výrobok je poskytovaná po dobu 24 mesiacov iba v prípade 

montáže montážnou firmou autorizovanou výrobcom.)

[2] NÁVOD NA MONTÁŽ OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ A OBLOŽKOVÝCH 
      PROTIPOŽIARNYCH ZÁRUBNÍ JAVAB

Požiarny uzáver a požiarne dymotesný uzáver môže montovať iba osoba poverená výrobcom.
Montáž je možné vykonávať iba do skontrolovaného stavebného otvoru po ukončení maliarskych, 
tapetárskych a podlahárských prác.

POSTUP MONTÁŽE
Jednotlivé diely zárubne vybalíme a prekontrolujeme ich rozmery a úplnosť dodávky.
Balenie obsahuje: tesnenie, 4ks obložky, 2 ks stojky tela zárubne, vrchný diel tela zárubne, 
                              3 ks závesov, 3 ks púzdier, balíček kovania, protiplech, skrutky, kolíky a excentry.
Vlastnú montáž vykonávame na rovnej ploche (doska, montážne kozy). K spojeniu jednotlivých dielov 
používáme vhodné lepidlo na drevo a dodané spojovacie prostriedky. Pred montážou si pripravíme 
drevené kliny a rozpery.

NÁVOD MONTÁŽE
• spojíme prednú stranu obložiek (tie s otvormi na pánty a protiplech) pomocou lepidla a excentrov
• zmontujeme telo zárubne pomocou kolíkou a skrutiek (obr. 4)
• tieto dva diely zlepíme dohromady a zárubňu vyrovnáme (obr. 5), (obr. 6), 
  vložíme tesnenie do vyfrézovanej drážky po celom obvode
• na zárubňu prišrobujeme protiplech (nutné predvrtať) a púzdra na pánty, do ktorých nasunieme
  pánty a utiahneme imbusovým kľúčom cez vyvrtaný otvor (obr. 7), (obr. 8)

• takto pripravenú zárubňu osadíme do stavebného otvoru, vyrovnáme, vyklínujeme, rozoprieme
   pomocou rozper dole a v strede 
• stavebný otvor – stenu navlhčíme vodou pomocou rozprašovača a nakoniec zapeníme montážnou
   penou. Po vytvrdnutí peny zrežeme prebytečnú čásť peny (obr. 9)
• zaklopíme zadnú stranu obložiek, ktorú si pripravíme rovnako ako prednú stranu (obr. 10)
• osadíme dvere a nastavíme ich
• zahladíme viditeľné špáry po obvode zárubne (pokiaľ je nerovná stena, vytmelte špáru medzi 
  zárubňou a stenou. Druh tmelu zvoľte podľa velikosti špáry a farby steny.
V prípade montáže obložiek v miestach s možnosťou výskytu vlhkosti (kúpelne) doporučujeme vytme-
liť špáru medzi zárubňou a podlahou transparentným silikonovým tmelom.

PROTIPOŽIARNA ÚPRAVA ZÁRUBNE
  Protipožiarna úprava zárubní spočívá v zosilnenej konštrukcie ostenia zárubne po celom obvode 
hranolkom na pántovej strane zárubne. Dodané hranolky dôkladne nalepíme (k osteniu zárubne a 
obložke) a prišrobujeme (k osteniu zárubne). Dutina medzi obložkovou zárubňou musí byť úplne 
vyplnená protipožiarnou montážnou penou Nullifire FF197 (Tremco illbruck s.r.o, ČR). 
V balení požiarnych zárubní je 6 ks kovových prúžkov v dlžke cca 20 cm. 3 ks prišrobujeme k telu 
zárubne na jednej strane zárubne, postup opakujeme na druhej strane a ukotvíme zárubňu do steny, 
používáme priložené šrobky 16 mm. Vlastná montáž zárubne prebieha podľa návodu.

[3] NÁVOD NA MONTÁŽ DVERÍ A PROTIPOŽIARNYCH DVERÍ

 Vnútorné interiérové dvere JAVAB je možné montovať iba do vysušených a odvetraných priestorov 
(viď bod: Doporučené hodnoty pre náš výrobok). Iné hodnoty môžu spôsobiť nevratnu deformaciou 
výrobku. 
 Dvere sú štandardne dodávané s pripravenými pántami (3ks), so zadlabaným zámkom (1ks, štan-
dardne s roztečou 72mm, pokiaľ neni požadovaná iná rozteč zámku). Vo dverách je pripravený otvor 
na umiestnenie kľučky a na kľuč. Dvere zavesíte na pripravené pánty v zárubni. Následne môžete 
osadiť kľučku (neni súčasťou dodávky dverí). Skontrolujete tesnosť dverí voči zárubni, ľahkosť otvára-
nia a následne zatvárania pomocou kľučky. Ďalej pokračujte podla bodu „Údržba a nastavovanie“. 
Není povolený žiadny zásah do dverí ako je napríklad skracovanie dverí.
 Voľná medzera medzi spodnou hranou krídla u požiarnych dverí a podlahou nesmie presahovať 
10 mm. Po zavesení dverí na pripravené pánty je nutné vykonať vizualnu kontrolu tesnosti dverí.

DVERE DYMOTESNÉ
 Dvere dymotesné sa montujú do zárubní s tesnením. Do spodnej hrany dverí je zafrézovaná padacia 
tesniaca lišta, ktorá je pripevnená skrutkami a dá sa kedykoľvek demontovať. Postup montáže je 
rovnaký ako u požiarnych dverí.
 Na záver je nutné vykonať nastavenie padacej lišty - pomocou plastového trnu na závesovej strane 
dverí je padaciu lištu možno nastaviť (max. +10 mm), pričom spodná hrana tesnenia padacej lišty  
musí dosadnúť po celej svojej dlžke na hotovú podlahu. Po prevedení montáže je nutné vykonať 
vizualnu  kontrolu tesnosti dverí.

Návody na montáž sú k stiahnutiu  na http://www.javab.cz/ke-stazeni

[4] NÁVOD NA KONTROLU, ÚDRŽBU, OBSLUHU A OPRAVU

ÚDRŽBA POŽIARNEHO UZÁVERU
 Požiarne dvere (pokial nie sú spolu s požiarnou zárubňou) musia byť osadené do požiarnej zárubne 
schváleného typu  s uvedenou požiarnou odolnosťou. Vzdušná vlhkosť nesmie presahovať 50 %.
 Podľa vyhlášky je nutné minimálne jedenkrát ročne  vykonávať vizualnu kontrolu požiarneho uzáveru 
vrátane jeho doplnkov (vrchnného kovania, samozatvárača, požiarneho obvodového tesnenia, pada-
cej lišty). V prípade mechanického poškodenia alebo netesnosti uzáveru  je nutné takéto vady ihneď 
odstrániť.
 S dverami zaobchádzajte opatrne, najmä im škodí razné zatváranie s použitím sily. Dverné krídla 
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