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[1] Obecné pokyny pro přepravu, skladování, montáž, údržbu a používání 
dveří a zárubní vyrobených firmou JAVAB 

 
Přeprava a manipulace 
Výrobky přepravujte na krytých ložných plochách. Dbejte na pečlivé uložení a fixaci. S výrobky manipulujte 
ručně nebo s pomocí přenášecích pásů, popř. s pomocí speciálních přísavek. Neposunujte výrobky po zemi ani 
po tvrdém podkladu. 
Zárubně a dveřní křídla jsou dodávána v obalu kombinovaného z kartónové krabice a strečové fólie, který 
zabraňuje jejich poškození při přepravě a manipulaci. Daný obal splňuje §3 a 4 zákona 94/2004 Sb. 
Nedoporučuje se přeprava takovým způsobem, kde hrozí možnost poškození zárubní oděrem, nasáknutí vodou, 
průhyb v délce při nerovnoměrném podložení apod. 
 
Skladování 
Dveřní křídla a zárubně skladujte v suchých krytých prostorách na plochých a rovných podložkách ve svislé 
poloze. Ve vodorovné poloze lze skladovat pouze krátkodobě (do 7 dnů), při stohování je nutno vždy jednotlivé 
vrstvy prokládat. Dbejte na zajištění proti poškození zejména čelních hran. 
 
Požadované hodnoty pro naše výrobky: 

• min. teplota prostředí 10°C 
• max. teplotní a vlhkostní rozdíl interiérů oddělených dveřmi 10˚C 
• relativní vlhkost vzduchu v obou interiérech oddělených dveřmi 40-50% 
• doporučená vlhkost zdiva, omítek, podlah 12-18 % se zajištěným větráním interiéru 

 
Návod na použití, čištění a údržbu 
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Použití a ošetření výrobků v povrchu folie, CPL, HPL (vysoký lesk), dýha 
Ochranná folie - ochrannou folii, kterou jsou dveře opatřeny, nikdy neodstraňujte před dokončením všech 
prací. 
Okamžitě po sejmutí ochranné folie doporučujeme ošetření povrchu dveří vhodným leštidlem (Leštěnka na 
dveře a nábytek) a za použití nové čisté jemné mikrovláknité nebo plstěné tkaniny lehce vyleštěte. Dosáhne se 
tak optimální odolnosti povrchu proti poškrábání. 
 
Čištění a údržba 
Na čištění používejte vlhké tkaniny s mikrovláknem nebo jelenice a teplou vodu s mýdlovým čističem. Po 
vyčištění ošetřete povrch prostředkem na nábytek – leštěnka, nejprve vyzkoušejte na malou, méně viditelnou 
část dveří či zárubní. Nikdy nečistěte povrch na sucho, nepoužívejte papírové ručníky. Vyvarujte se použití 
ostrých předmětů nebo předmětů s abrazivním povrchem jako jsou kartáče, škrabky, drátěnky apod. Pro čištění 
nepoužívejte přípravky s organickými rozpouštědly (rozpouštědla typu: benzin, toluen, aceton atd.) a 
prostředky obsahující kyselé sloučeniny, nepoužívejte též silikonové leštěnky a přípravky s obsahem alkoholu, 
které mohou poškodit povrch a ani abrazivní přípravky (Cif, Real…). 
Protože ze spodní strany vlhkost snadněji proniká do konstrukce dveří či zárubní, stírejte proto podlahu 
vyždímaným hadrem, nelijte vodu přímo na zem, jinak hrozí nebezpečí zkroucení nebo barevné změny 
povrchových úprav či odlepení dokončovacího materiálu, jako důsledku necitlivého zacházení s vodou. Naše 
výrobky nejsou určeny k přímému styku s vodou.  

Údržba a seřizování 
Dveře ani zárubeň nevyžadují zvláštní údržbu. Dveře pokud jsou osazeny v obložkové zárubni mají bezúdržbové 
závěsy, doporučujeme jednou za rok nebo v případě potřeby seřízení závěsů (pokud je třeba) a dotažení držáků 
závěsů. Některé závěsy se seřizují zašroubováním nebo naopak povyšroubováním případně podle montážních 
návodů. Jednou do roka doporučujeme promazání zámku (jeho pohyblivých částí). 
 
Je nezbytné se vyvarovat mechanickým zásahům a mechanickému poškození. Běžné používání dveří a zárubní 
zaručuje dlouholetou spokojenost s našimi výrobky. Je nutné se vyvarovat styku povrchu dveří s ostrými 
předměty, které by mohly způsobit poškození povrchové úpravy. Nedovolte, aby došlo k nárazům do dveří, 
úderům různými předměty nebo násilnému zavírání průvanem. Ve všech těchto situacích hrozí mechanické 
poškození, případně rozbití skleněné výplně. Vyvarujte se snaze násilně otevřít dveře, pokud jsou zamčené. 
Dveří ovládejte zlehka, nepoužívejte násilí. Při otvírání a zavírání dveří používat kliku, jinak může dojít k 
poškození nebo vytržení protiplechu nebo zámku. Neprovádějte zásahy do konstrukce dveří a zárubní. 
 
Ošetřování povrchu 
Při ošetřování povrchu dveří doporučujeme použít roztok vody a čistících přípravků na bázi mýdla. Nikdy 
nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují písek a chlór nebo takové, které mohou narušit strukturu 
povrchu dveří. Dále by povrchová úprava dveří neměla přijít do styku s ostrými předměty, které ji mohou 
poškodit. 
 
Likvidace odpadu 
Nepoužité obaly a nespotřebované části výrobku předávejte organizacím, které jsou oprávněny k výkupu, k 
likvidaci či ke zpracování odpadů. 

Záruka 
Na zárubně je poskytována záruka v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na poškození, která byla způsobena 
nedodržením výše uvedených pokynů. Platnost vlastností zárubní deklarovaných výrobcem je zachována pouze 
v případě dodržení výše uvedených doporučení a za předpokladu, že nedošlo k jakékoliv fyzické úpravě 
zárubně. 
 
Přestože vlastní montáž obložkové zárubně je jednoduchá, výrobce doporučuje zadat ji odborné montážní 
firmě. 
 
Záruční doba na výrobek je poskytována po dobu 24 měsíců pouze v případě montáže montážní firmou 
autorizovanou výrobcem. 
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[2] Návod na montáž obložkových zárubní a obložkových protipožárních 
zárubní JAVAB 

 
Montáž je možné provádět pouze do zkontrolovaného stavebního otvoru po ukončení malířských, tapetářských 
a podlahářských prací. 
 
Postup montáže: 
Jednotlivé díly zárubně vybalíme a překontrolujeme její rozměry a úplnost dodávky. 
Balení obsahuje: těsnění, obložky, stojky těla zárubně, vrchní díl těla zárubně, 3 ks závěsů, 3 ks pouzder, 
obložky, balíček kování, protiplech, vruty, kolíky a excentry. 
Vlastní montáž provádíme na rovné ploše (deska, montážní kozy). Ke spojení jednotlivých dílů používáme 
vhodné lepidlo na dřevo a dodané spojovací prostředky. Před montáží si připravíme dřevěné klíny a rozpěry. 
NÁVOD MONTÁŽE: 

- spojíme přední stranu obložek (obr. 2) (ty s otvory na panty a protiplech) pomocí lepidla a excentrů 
(obr. 3) 

- smontujeme tělo zárubně pomocí kolíků a vrutů (obr. 4) 
- tyto dva díly slepíme dohromady a zárubeň vyrovnáme (obr. 5), (obr. 6) 
- na zárubeň přišroubujeme protiplech (nutno předvrtat) a pouzdra na panty, do kterých nasuneme 

panty a utáhneme imbusovým klíčem přes vyvrtaný otvor (obr. 7), (obr. 8) 
- takto připravenou zárubeň osadíme do stavebního otvoru, vyrovnáme, vyklínujeme, rozepřeme 

pomocí rozpěr dole a uprostřed a nakonec zapěníme montážní pěnou, po vytvrdnutí pěny seřízneme 
přebytečnou část pěny (obr. 9) 

- do drážek naneseme lepidlo a zaklopíme zadní stranou obložek, kterou si připravíme stejně jako 
přední stranu (obr. 10) 

- do vyfrézované drážky vmáčkneme těsnění, nakonec osadíme dveře a seřídíme je 
 
Protipožární úprava zárubně: 
Protipožární úprava zárubní spočívá v zesílení konstrukce ostění zárubně po celém obvodu hranolkem na 
pantové straně zárubně. Dodané hranolky důkladně nalepíme (k ostění zárubně a obložce) a přišroubujeme (k 
ostění zárubně). Dutina mezi obložkovou zárubní musí být zcela vyplněna protipožární montážní pěnou 
protipožární montážní pěna Nullifire FF197 (Tremco illbruck s.r.o, ČR).  
Vlastní montáž probíhá dle návodu. Přesný návod doplnění vizualizací naleznete ke stažení na 
http://www.javab.cz/ke-stazeni) 

Požární uzávěr a požárně kouřotěsný uzávěr smí montovat pouze osoba pověřená výrobcem. 
 
 
 

[3]  Návod na montáž dveří a protipožárních dveří 
 

Vnitřní interiérové dveře JAVAB je možné montovat pouze do vysušených a odvětraných prostor (viz bod: 
Doporučené hodnoty pro náš výrobek). Jiné hodnoty můžou způsobit nevratnou deformaci výrobku.  

Dveře jsou standardně dodávány s připravenými panty (3ks), se zadlabaným zámkem (1ks, standardně s roztečí 
72mm, pokud není požadovaná jiná rozteč zámku). Ve dveřích je připravený otvor na umístění kliky a na klíč. 
Dveře zavěsíte na připravené panty v zárubni. Následně můžete osadit kliku (není součástí dodávky dveří). 
Zkontrolujete těsnost dveří vůči zárubni, lehkost otevírání a následné zavření pomocí kliky. Dále pokračujte 
podle bodu „Údržba a seřizování“.  

Nedoporučujeme žádný zásah do dveří jako je například zkracování dveří. 
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Volná mezera mezi spodní hranou křídla u požárních dveří a podlahou nesmí přesahovat 10 mm. Po zavěšení 
dveří na připravené panty je nutné provést vizuální kontrolu těsnosti dveří. 
 
Dveře kouřotěsné a zvukotěsné 
Dveře kouřotěsné a zvukotěsné se montují do zárubní s těsněním. Do spodní hrany dveří je zafrézována padací 
těsnící lišta, která je připevněna vruty a dá se kdykoliv demontovat. Postup montáže je stejný jako u požárních 
dveří. 
Na závěr je nutno provést seřízení padací lišty:  -pomocí plastového trnu na závěsové straně dveří je padací lištu 
možno seřídit (max. +10 mm), přičemž spodní hrana těsnění padací lišty musí dosedat po celé své délce na 
hotovou podlahu. Po provedení montáže je nutné provést vizuální kontrolu těsnosti dveří. 
Návody na montáž jsou ke stažení na http://www.javab.cz/ke-stazeni 
 

 

[4]  Návod na kontrolu, údržbu, obsluhu a opravu 
 
Údržba požárního uzávěru 
Požární dveře (pokud nejsou včetně požární zárubně) musí být osazeny do požární zárubně schváleného typu 
s uvedenou požární odolností. 
Vzdušná vlhkost nesmí přesahovat 50 %. 
Podle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. je nutné minimálně jednou ročně provádět vizuální kontrolu požárního 
uzávěru včetně jeho doplňků (vrchního kování, samozavírače, požárního obvodového těsnění, padací lišty). V 
případě mechanického poškození nebo netěsnosti uzávěru je nutné takové vady ihned odstranit. 
 
Se dveřmi zacházejte opatrně, zejména jim škodí zavírání rázem s použitím síly. Dveřní křídla omývejte běžnými 
saponátovými mycími prostředky. Nepoužívejte přípravky na bázi písku, brusných past, různá ředidla a 
rozpouštědla. Kování, zámek a panty promažte minimálně jednou za dva měsíce (případně dle potřeby) olejem 
pro stroje nebo mazacím tukem. Samozavírače je nutné pravidelně 1x měsíčně zkontrolovat, zda dostatečně 
dovírají dveře. Při netěsnosti je nutné dle nákresu výrobce seřídit samozavírač a namazat tukem střelku zámku. 
Pravidelně provádějte jednou za půl roku promazání nejen střelky i západky zámku, ale i pantů. Na dveře 
nepřipevňujte předměty, které nejsou určeny k doplnění funkcí dveřního křídla. 
 
Zásady kontroly provozuschopnosti požárního uzávěru JAVAB 
Požární uzávěr se vždy skládá z požárních dveří a požární zárubně zabudované do podpěrné konstrukce (ŽB 
nebo zděná stěna nebo lehká montovaná konstrukce). 
Požární dveře JAVAB můžou být osazeny do požární obložkové zárubně nebo jednodílné ocelové zárubně 
 
Kontrolu provozuschopnosti vykonává pouze osoba oprávněná výrobcem požárních dveří. 
 
Povinné prvky uzávěru JAVAB: 
Požární zárubeň (obložková nebo kovová) 
Požární dveře JAVAB 
Panty 3 ks (nebo více dle typu dveří) 
U horního pantu nalepený štítek s registračním číslem (na dveřním křídle i zárubni) 
Zámek s kalenou střelkou 
Zpěnitelná pásku po obvodu dveří 
 
Další možné příslušenství: 
-kukátko, padací lišta, samozavírač a jiné 

 
Zásady pro výběr kování: 
Vrchní kování a vložka musí mít vždy odolnost minimálně té třídy jakou má dveřní křídlo. Vložku zásadně vždy 
dodává stavba nebo investor pro zachování bezpečnosti a zabránění kopírování klíčů! 
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Údaje pro seřizování dveří 
Dveřní křídlo v zárubni a jeho zajišťovací prvky musí být uzpůsobeny a seřízeny tak aby: 
A/ spára mezi zárubní a křídlem v polodrážce byla v rozsahu 3-5 mm. 
B/ zámek umožňuje bezproblémové zavření a otevření dveří, při průhybu křídla úhlopříčně a podélně _+ 4 mm 
(dle ČSN 746401 kap. povolené úchylky….) 
 

Provádíme vizuální a funkční kontrolu povinných prvků a příslušenství: 
Kontrolujeme funkci, osazení, úplnost a těsnost: 
  
- Požární zárubeň (obložková nebo kovová) – (upevnění zárubně a její stav) 
- Dveře JAVAB (funkci dveří, jejich stav a úplnost viz povolené odchylky) 
- Panty 3 ks (nebo více dle typu dveří) 
- Štítek s registračním číslem nalepený u horního pantu (čitelnost označení) 
- Zámek s kalenou střelkou (funkce zámku) 
- Zpěnitelná pásku po obvodu dveří –(celistvost pásky a těsněni ve dveřích) 
- Ostatní kování osazené na uzávěru (funkce) 

 
V případě mechanického poškození nebo netěsnosti uzávěru je nutné takové vady ihned odstranit.  
Se dveřmi zacházejte opatrně, zejména jim škodí zavírání rázem s použitím síly.  
 
Kování, zámek a panty promažte minimálně jednou za dva měsíce (případně dle potřeby) olejem pro 
stroje nebo mazacím tukem.  
Samozavírače je nutné pravidelně 1x měsíčně zkontrolovat, zda dostatečně dovírají dveře. Při 
netěsnosti je nutné dle nákresu výrobce seřídit samozavírač a namazat tukem střelku zámku.  
Pravidelně provádějte jednou za půl roku promazání nejen střelky i západky zámku, ale i pantů. 
Na dveře nepřipevňujte předměty, které nejsou určeny k doplnění funkcí dveřního křídla. 
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