Podmínky při přepravě, montáži, skladování, údržbě a užívání výrobků SAPELI
a při prodeji a montáži těchto výrobků třetím osobám
Obchodní partner (dále jen též „kupující“), jenž uzavřel kupní smlouvu dle platných
Všeobecných smluvních podmínek se společností SAPELI, a.s. (dále jen též „prodávající“) je
povinen dodržovat tyto podmínky při přepravě, montáži, skladování, údržbě a užívání výrobků
SAPELI a při prodeji a montáži těchto výrobků třetím osobám k zachování práv z odpovědnosti
za vady a ze záruky za jakost.
Kupující je povinen je také povinen prokazatelným způsobem s těmito pravidly, pokyny a
podmínkami seznámit třetí osoby (konečného zákazníka či obchodního partnera kupujícího),
které si u kupujícího zakoupí výrobky prodávající a/nebo kterým kupujícímu provede jejich
dodávku a montáž.
Montáž výrobků SAPELI
Výrobky jsou finálně dokončeny, proto je při montáži třeba postupovat šetrně, aby nedošlo k
poškození výrobku (poškrábání, naražení, zlomení).
Montáž zárubně musí být provedena dle pokynů montážního návodu a je nutné používat
výhradně doporučené prostředky (lepidla, pěny, tmely).
Křídla jsou dodávána s osazeným zámkem a přiloženými závěsy. Závěsy se šroubují do
předvrtaných otvorů. U některých druhů pantů, je nutné předvrtat otvory vrtákem o vhodné
velikosti. Závěsy se nesmí natloukat. Samotná montáž dveří pak spočívá v zavěšení křídla na
závěsy. Po kontrole usazení proveďte seřízení křídla. Seřízení se provádí pomocí závěsů
(pokud to umožňují) jejich povyšroubováním nebo naopak zašroubováním. Správné seřízení
má vliv na funkci křídla (dveře nesmí drhnout, musí se dát zavřít a zamknout). Křídlo
neupravujte. U křídel s mechanickým prahem je nutné po zavěšení provést seřízení
mechanického prahu. Seřízení se provádí na závěsové straně povytažením ovládací střelky
prahu a jejím následným povyšroubováním (práh se více vysune) nebo naopak zašroubováním
(menší vysunutí prahu přičemž se sníží odpor při zavírání).
Pro dveře používejte pouze výrobcem doporučené doplňky (kliky, zámky, závěsy, kukátka,
samozavírače, otvírače). Pro montáž dveřních doplňků používejte přiložené montážní návody.
Nesprávná montáž samozavírače může způsobit poškození dveří nebo zárubně. Dveře
vybavené samozavíračem je možné otevřít maximálně na 105 stupňů, úhel otevření se omezí
dveřní zarážkou.
Po zavěšení křídla se provádí montáž vrchního kování (kliky). Klika není součástí dodávky dveří.
Při jejím osazování se řiďte montážním návodem výrobce kliky.
Pro používání rozetového kování je třeba dodržovat následující zásady:
 rozetové kování s průměrem rozet větším jak 50 mm nelze použít na dveře osazené v
OKZ zárubní, pokud je křídlo osazeno zámkem s 50 mm (vzdálenost osy vrtání pro
kliku a klíč od polodrážky) doporučujeme používat zámky s osou vrtání 55 mm (viz
katalog doplňků);
 příprava dveří pro rozetové kování, dle montážního návodu výrobce kování (je nutné
používat předepsané průměry vrtáků – při použití většího vrtáku dochází ke
zhoršenému držení rozetového kování na dveřích);
 je nutné dodržovat montážní postup výrobce kování, používat všech upevňovacích
prostředků k montáži kování;





dotahování spojovacích šroubů rozet je třeba provádět přiměřenou silou tak, aby
nedošlo k deformaci dveřního křídla. Utahovací síla spojovacích šroubů kování nesmí
překročit 1 Nm;
POZOR nesprávným postupem může dojít k trvalému poškození dveřního křídla!!!
rozetové kování bez spojovacích šroubů nepoužívat, po čase používání dochází k
uvolnění vrtů a tím i celého kování.

Přesnost a tolerance výrobků
Celková přesnost a tolerance výrobků jsou dány výrobními tolerancemi (viz podniková norma)
a přesnostmi dle montážních předpisů firem provádějící osazení. Přesnost kovových a
dřevěných zárubní v polodrážce musí být v tolerancích – 1 až + 2 mm a zárubeň musí být
vybavená těsněním, pak lze garantovat všechny odolnosti a vlastnosti výrobků. Mezera mezi
finální podlahovou krytinou a zárubní musí být v toleranci 0 až 5 mm.
Užívání a údržba
Podmínkou dlouholetého užívání je přiměřené a šetrné zacházení a vhodná údržba výrobků
SAPELI.
Vlhkost
Prvním a hlavním nepřítelem všech výrobků ze dřeva je nadměrná vlhkost. Již při montáži je
nutné řídit se podmínkou, aby v prostorách, do nichž se dveře a zárubně montují, byla vlhkost
v rozmezí 40 – 50 %. Pokud je vlhkost nižší, je prostředí nevhodné z lékařského hlediska a
hrozí nadměrné vysoušení výrobku, pokud je vyšší, hrozí nebezpečí prohýbání nebo
deformace dveří a zárubní. Proto je nezbytně nutné, osazovat výrobky do vyschlých prostorů
bez nadměrné vlhkosti. Pro vlhké prostory používejte klima dveře (dle jejich parametrů).
Pozor na vodu. Voda může způsobit trvalé poškození výrobku, které nemají odolnost proti
vlhku a mokru.
Teplota
Při umístění dveří v prostorách s extrémně rozdílnými teplotami může dojít k prohnutí dveří
nebo zkroucení zárubně vlivem rozdílných fyzikálních vlastností použitých přírodních
materiálů, a to i přes kvalitní použitou povrchovou úpravu. Do prostor s rozdílnou teplotou je
třeba používat klima dveře.
Použití výrobku
Výrobky jsou určeny pro použití ve stavbách. Podle zatížení výrobku zvolte vhodný model a
typ (bytové výrobky, objektové výrobky), předejdete tak jejich rychlému opotřebení.
Vhodné interiérové prostředí pro instalaci a používání výrobků SAPELI:
 minimální teplota prostředí 10° C (u klima dveří je tato hodnota 3° C) maximální
teplota 35° C
 teplotní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 5° C (klima dveře až do 20° C)
 vlhkostní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 10 % (klima dveře až do 50 %)
 relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40 – 50 % (neplatí pro dveře do mokra)
 doporučená vlhkost zdiva, omítek, podlah 12 – 18 % (neplatí pro dveře do mokra)
Ošetřování
Výrobky se dodávají v různých povrchových úpravách (masiv, dýha, folie, CPL, HPL, barva,
surový stav, hliník, kámen). Výrobky v surovém stavu je nutné povrchově dokončit vhodným
způsobem, aby bylo možné je ošetřovat. Povrch dveří je chráněn před prachem a znečištěním,
vznikajícím běžným provozem a adekvátním zacházením. Proto i pro odstranění nečistot z
povrchu dveří stačí jemný suchý hadr nebo jen lehce navlhčený.

Obecné zásady používání a ošetřování (platí zejména pro dýhované povrchy)
Nepoužívat agresivní čistící prostředky (práškové, na bázi chloru, atd.) nebo agresivní čištění
(drátěnky, kartáče ,atd.). Vyvarovat se používání vody jinak, než jen pouze navhlčením hadru,
který bude důkladně vyždímán. Obdobně i prosklené plochy je potřeba ošetřovat pouze tak,
aby nedošlo ke styku ozdobného rámečku s nepřiměřeným množstvím vody. Skla umývat
celoplošně, přestože sklo není špinavé celé. Leptané sklo (pavé, satináto), nechat vyschnout
přirozenou cestou. Pískované sklo zlehka vytřít do sucha suchým hadrem (viz čistící
prostředky SAPELI).
Pro údržbu používat čistící prostředky SAPELI dle návodu. Za poškození způsobené použitím
nevhodného čistícího prostředku nenese prodávající odpovědnost. Při styku zárubně s
podlahou, kde se provádí mokrý způsob její údržby je nezbytně nutné provádět podtmelení
zárubní vhodným silikonem. Ze spodní strany vlhkost snadněji proniká do konstrukce. Proto
stírejte podlahu vyždímaným hadrem, nelijte vodu přímo na zem, jinak hrozí nebezpečí
zkroucení dveří nebo barevné změny dýhy či odlepení dokončovacího materiálu, jako důsledku
necitlivého zacházení s vodou.
Pozor: Výrobky nejsou určeny k přímému styku s vodou, kromě dveří do mokra.
Kamenný povrch
Neopracovaný povrch je tvořen surovou kamennou vrstvou s jejími přírodními vlastnostmi a
vzhledem a hrou barev různých minerálů, kysličníků kovů a vtroušené koroze. Tato přirozená
hra barev a povrchových struktur činí právě z kamenné dýhy tak zajímavý materiál. Pro dveře
se používá tento materiál použit ve své původní podobě. Údržba se pak provádí vlhkým
hadříkem z mikrovlákna. Povrch následně vytřeme do sucha. U výrobků, kterým hrozí
znečištění povrchu, doporučujeme ošetření impregnací, příp. lakem. Lak však mění barevný tón
kamenného povrchu, takže původní živé barvy poněkud “zfádní”.
Eloxovaný hliníkový povrch
Pro čištění povrchu dveří a zárubní postačí navlhčený hadr, u silnějšího znečištění se
doporučuje použít mýdlový čistič SAPELI. Dále platí obecné zásady jako pro dýhované
povrchy.
GLANZ – povrch s vysokým leskem
Ochranná folie
Ochrannou fólií, kterou jsou dveře opatřeny, nikdy neodstraňovat před dokončením všech
prací. Okamžitě po sejmutí ochranné fólie se doporučuje ošetření povrchu dveří vhodným
leštidlem (Leštěnka na dveře SAPELI) a za použití nové čisté jemné mikrovláknité nebo
plstěné tkaniny lehce vyleštit za účelem dosažení optimální odolnosti povrchu proti
oškrábání.
Čištění a údržba povrchu Glanz
Na čištění používat vlhké tkaniny s mikrovláknem nebo jelenice s teplou vodou s mýdlovým
čističem SAPELI. Po vyčištění ošetřit povrch prostředkem Leštěnkou SAPELI (spray). Jeho
použití jeden krát týdně udrží povrch v optimálním stavu.
Nikdy nečistit povrch na sucho, nepoužívat papírové ručníky. Vyvarovat se použití ostrých
předmětů nebo předmětů s abrazivním povrchem jako jsou kartáče, škrabky, drátěnky apod.
Pro čištění nepoužívat přípravky s organickými rozpouštědly (rozpouštědla typu: benzin,

toluen, aceton atd.) a prostředky obsahující kyselé sloučeniny, nepoužívat též silikonové
leštěnky a přípravky s obsahem alkoholu, které mohou poškodit povrch.
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 montážního návodu. Jednou do roka
doporučujeme promazání zámku (jeho pohyblivých částí), přípravkem z naší nabídky.
Běžné používání dveří a zárubní zaručuje dlouholetou spokojenost s výrobky SAPELI. Je nutné
se vyvarovat styku povrchu dveří s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození
povrchové úpravy. Nedovolit, aby došlo k nárazům do dveří, úderům různými předměty nebo
násilnému zavírání průvanem. Ve všech těchto situacích hrozí mechanické poškození,
případně rozbití skleněné výplně. Vyvarovat se snaze násilně otevřít dveře, pokud jsou
zamčené. Dveře ovládat zlehka, nepoužívat násilí. Při otvírání a zavírání dveří používat kliku,
jinak může dojít k poškození nebo vytržení protiplechu nebo zámku. Neprovádět zásahy do
konstrukce dveří a zárubní.
Pozor: klíny neslouží k aretaci dveří v otevřeném stavu a jejich použití poškozuje dveře.
Podmínky pro skladování výrobků SAPELI
Výrobky se musí skladovat v suchých, čistých a krytých prostorách při vlhkosti 40 – 50 % a při
nejmenší teplotě 10° C. Teplotu a vlhkost je nutné měřit jednou denně a provést záznam o
naměřených hodnotách. Pokud jsou výrobky zabaleny v neporušeném obalu, je povolené
krátkodobé (tzn. několik dnů) překročení uvedených hodnot vlhkosti i teploty. Vždy ale platí,
že výrobky nesmí přijít do styku s vodou, s chemikáliemi a jinými tekutinami.
Zárubně:
 musí být skladovány, expedovány a přepravovány vždy ve vodorovné poloze (nikdy ne
ve svislé poloze) na paletách o rozměrech 85 x 200 cm s pevnou deskou, která má
stejné rozměry jako paleta. Paleta musí mít všechny podpůrné špalky a z pevné desky
nesmí vyčnívat hřebíky;
 je povoleno skladovat, expedovat a přepravovat zárubně na “jednorázových
expedičních paletách”. U těchto palet nemusí být použita pevná podkladová deska;
 musí být na paletě uloženy tak, aby uprostřed palety nebyla prázdná místa;
 musí být na paletě uloženy tak, aby nepřesáhly její šířku;
 delší než paleta nesmí být uloženy v první řadě na paletě. Atypické dlouhé kusy musí
být vždy nahoře;
 pravidelného tvaru (v krabicích) je dovoleno skladovat, expedovat a přepravovat
maximálně v 9 vrstvách na sobě tak, jak je uvedeno na obalu. Krabice jsou po dvou
řadách proloženy tenkými proužky papíru;
 atypicky balené je dovoleno skladovat, expedovat a přepravovat maximálně v 7
vrstvách na sobě a jsou proloženy po každé řadě tuhými proklady;
 atypicky balené musí být uloženy vždy na zárubních balených v krabicích.
Dveře:
 musí být skladovány, expedovány a přepravovány vždy ve vodorovné poloze na
paletách o rozměrech 85 x 200 cm, které musí mít všechny podpůrné špalky;
 musí být uloženy na paletě s pevnou deskou nebo na paletě s kartonem. Pokud má
paleta pevnou desku, nesmí z desky vyčnívat hřebíky;











je povoleno skladovat, expedovat a přepravovat dveře na “jednorázových expedičních
paletách”. U těchto palet nemusí být použita pevná podkladová deska;
uložené na paletě jako první, musí být vždy plné, pokud možno bez rámečků (tzn.
jednoduše zabalené) o maximální šířce 90 cm a délce 197 cm;
širší než 90 cm a delší než 197 cm musí být skladovány, expedovány a přepravovány
vždy nahoře!!!
musí být na výšku skladovány, expedovány a přepravovány od nejširších po nejužší.
Pokud nelze dodržet tuto zásadu, je nutné, aby dveře ležely tzv. “polstr na polstr”.
Nebude-li ani toto dostatečné, je nutno proložit dveře v kritickém místě tuhou pevnou
podložkou (kartonem, deskou apod.);
jednoduše balené plné je dovoleno skladovat, expedovat a přepravovat do výšky 40
kusů na sobě;
prosklené a dveře s rámečkem je dovoleno skladovat, expedovat a přepravovat do
výšky 27 kusů na sobě;
celoskleněné – typu Harmonie, Fantazie je dovoleno skladovat, expedovat a
přepravovat do maximální výšky 20 kusů na sobě (pokud jsou samostatně na paletě).
Při kombinaci s jinými modely dveří je nutné je ukládat vždy nahoru;
je povoleno skladovat dveře v tzv. hřebenových paletách. každé dveře jsou
samostatně uloženy na dvou podpěrách. Z těchto hřebenových palet jsou skládány na
dřevěné palety shora uvedeným způsobem.

Kombinace dveří a zárubní na jedné paletě:
 zárubně musí být uloženy vždy na dveřích;
 mezi dveře a zárubně je nutné dát pevnou podložku – karton;
 nesmí se skladovat více palet na sobě.
Manipulace s výrobky
 s výrobky se musí šetrně manipulovat, aby nedocházelo k jejich poškození;
 při zakládání do buněk je nutné dbát zvýšené opatrnosti;
 zárubně nesmí být vysunovány ze středu palety;
 dveře se nesmí posunovat po ploše jiných dveří, aby nedocházelo k poškození obalů,
rámečků apod.;
 výrobky musí být pokládány, nesmí se s nimi házet ani spouštět je z jakékoliv výšky;
 při převozu palet na délku je nutné použít přepravní mechanizaci s vidlemi delšími než
1500 mm. Výjimka je možná při manipulaci na krátkou vzdálenost, např. při manipulaci
v uličkách či boxech skladu. Zde je možné použít přepravní mechanizaci s vidlemi
kratšími než 1500 mm;
 před nakládkou na dopravní prostředky musí být zboží na paletách fixováno proti
posunu např. smršťovací fólií nebo páskou apod. Dveře, které jsou vakuově zabalené
(tzn. celé obalené fólií), musí být na paletách fixovány proti posunu smršťovací fólií a
ještě páskou!!!
 je nutné, aby s jednotlivými výrobky manipulovali vždy 2 osoby.
Přeprava výrobků SAPELI
Výrobky musí být přepravovány podle této instrukce a je nutné, aby na dopravním prostředku
byly výrobky chráněné plachtou a upevněné tak, aby nedocházelo k jejich poškození.
V Jihlavě dne 28. 6. 2016

