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ÚDRŽBA A UŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ DORSIS 
 

1. UŽÍVÁNÍ 

Dveřní systém Dorsis (dále rovněž jako „dílo“ nebo „produkt“) smí být užíván pouze v souladu s tímto návodem. 
Podmínkou dlouholetého užívání je přiměřené a šetrné zacházení a vhodná údržba. Typickou vlastností našich 
produktů je malá pracovní spára mezi zárubní a dveřním křídlem, která způsobuje při otevírání dveří pocit 
podtlaku či přetlaku. Tato vlastnost je patrná zejména u dveří vyšších rozměrů a dveří do prostorově malých 
místností. 
Vady, škody či ublížení na zdraví, které vznikly nedodržením tohoto návodu, není možné v rámci reklamačního 
řízení uznat. Při dodržení níže uvedených podmínek Vám firma DORSIS zaručuje dlouholeté a spokojené užívání 
našich produktů. 

2. VLHKOST 

Prvním a hlavním nepřítelem všech produktů ze dřeva je vlhkost. Již při montáži je nutné řídit se podmínkou, 
aby v prostorách, do nichž se dveře a zárubně montují, byla vlhkost v rozmezí 35 - 55 % a oddělující prostory 
měly vlhkostní rozdíl max. 10%. Nadměrná vlhkost může způsobit trvalé poškození díla. U obložkových zárubní 
věnujte zvláštní pozornost při vytírání podlah. 

3. TEPLOTA 

Pokud dveře oddělují prostory s rozdílem teplot vyšším jak 5°C, může dojít k jejich prohnutí nebo zkroucení, za 
což DORSIS nenese odpovědnost. Teplota v interiéru je povolená v rozmezí 18-30°C. 

4. VHODNÉ OŠETŘENÍ 

Produkty jsou dle přání zákazníka dodávány dýhované, dokončené transparentními laky, nebo stříkané 
polyuretanovou barvou v požadovaném odstínu dle RAL či NCS. 
Povrch dveří je při adekvátním zacházení chráněn před prachem a znečištěním, vznikajícím běžným provozem. 
Proto i pro odstranění nečistot z povrchu dveří stačí jemný suchý hadr nebo jen lehce navlhčený. Nepoužívejte 
agresivní čistící prostředky (práškové, na bázi chlóru, atd.) nebo agresivní čištění (drátěnky, kartáče, atd.). 
Rozhodně se vyvarujte nadměrnému používání vody.  

5. ÚDRŽBA A SEŘIZOVÁNÍ 

Dveře, zárubně i pouzdra nevyžadují zvláštní údržbu. Dveře osazeny v zárubních nebo pouzdrech DORSIS mají 
bezúdržbové závěsy či pojezdové vozíky. Doporučujeme jednou za rok kontrolu všech mechanických součástí a 
v případě potřeby seřízení. V rámci prodloužené záruky je zákazník povinen si objednat provedení hrazené 
servisní prohlídky zboží, jejichž cena je uvedena v CENÍKU SERVISNÍCH PRACÍ DORSIS uvedeném na webových 
stránkách www.dorsis.cz v sekci Ke stažení, a to do konce základní záruční doby s provedením servisní prohlídky 
mezi 25-30 kalendářním měsícem.  

6. MECHANICKÝ ZÁSAH A MECHANICKÉ POŠKOZENÍ 

Běžné používání dveří a zárubní zaručuje dlouholetou spokojenost s našimi produkty. 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. Vyvarujte se snaze násilně otevřít dveře, pokud jsou zamčené. Dveře ovládejte 
zlehka, nepoužívejte násilí. Při otvírání a zavírání dveří používejte kliku, jinak může dojít k poškození nebo 
vytržení zámku. V otevřené poloze dveře nezatěžujte jakýmikoliv cizími předměty. Neprovádějte zásahy do 
konstrukce dveří a zárubní. 

7. SKLADOVÁNÍ 

Produkty se smí skladovat v případě potřeby jen v originálních obalech, a to v poloze tak, aby bylo zamezeno 
jejich průhybu, a v prostorách s relativní vlhkostí do 55%. Dveře je nutné skladovat mimo přímé slunce, aby se 
zabránilo oxidaci přírodní dýhy. Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti a mechanického poškození. Dílo 
chraňte před povětrnostními vlivy (déšť, pára, sníh, námraza, aj.). 
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