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Ocelová vrata MONTKOV vnitřní i vnější - použití a pokyny k údržbě a ošetřování 
 

1. Použití: Ocelová vrata vyráběná firmou MONTKOV – viz produktová nabídka, 
s otočnými křídly, jsou určena k ručnímu uzavíraní vnějších a vnitřních průjezdů do 
objektů nebo průchodů v objektech bytových i nebytových, průmyslových nebo 
hospodářských. Zpravidla jsou tato vrata osazena v podpůrném rámu – ocelové zárubni.  
Vyráběná a dodávaná vrata mohou být též v provedení s integrovanými dveřmi, 
v takovém případě se na takováto vrata vztahují i pokyny k použití, údržbě a ošetřování 
kovových dveří. Vyráběná vrata jsou posouzena notifikovanou osobou i výrobcem, 
s ohledem na svoji funkčnost, shodu s technickou dokumentací a s ohledem na bezpečné 
použití.  

 
2. Údržba: vrata jsou konstruována tak, aby vyžadovala minimální nároky na provozní 

údržbu. Přesto je pro bezproblémovou funkčnost vrat nutno provádět jejich údržbu, která 
je zaměřena na: 

- Pravidelné mazání vratových závěsů - po 10 000 cyklech otevření a zavření vrat 
(minimálně však 1x za rok), běžnými kapalnými mazivy (minerální olej), které se vlévají 
do drážky na každém čepu vratového závěsu,  tak aby nedošlo k zareznutí závěsů. 

- Pravidelné ošetření rozvorového pákového mechanismu (Bascules), na koncových 
částech a na všech třecích plochách, mazacím tukem nebo olejem (podle provedení 
vratových křídel).  

- Průběžné mazání pohyblivých mechanismů pro zajištění aretace vrat v otevřené poloze 
(např. zástrče, sklopné stavěče apod.). 

- Průběžná kontrola funkčnosti (min. 1x 6 měsíců), zejména zda nedošlo k uvolnění 
šroubových spojů, které by mohlo způsobit v krajním případě trvalé poškození vrat.  

- V případě vrat s integrovanými dveřmi provádět údržbu dveří dle pokynů vztahujících se 
na kovové dveře. 

- V případě poškození nátěru vrat nebo vratové zárubně je nutné bez odkladu obnovit 
nátěr, tak aby byla zajištěna ochrana proti korozi, která může v krajním případě negativně 
ovlivnit konstrukci vrat a bezpečnost při používání. 
 

3. Ošetřování:  ošetřování vrat v průběhu jejich použití je zaměřeno zejména na očištění 
jejich povrchu od ulpívajících nečistot. Toto ošetřování je doporučeno provádět vlhkým 
bavlněným hadrem napuštěným vodouředitelným saponátem (např. Jar) a následným 
utřením suchým a čistým bavlněným hadrem. Při ošetřování povrchu vrat nesmí být 
použity látky, které mohou způsobit mechanické poškození povrchu nebo vzhledu 
povrchu (např. prášky nebo pasty s abrazivem), dále látky, které by mohly způsobit 
poleptání povrchu (např. organická rozpouštědla) a rovněž nesmí být použity látky, které 
mohou způsobit vznik koroze jednotlivých částí (např. chemikálie).  
 

 
Upozornění : pro uplatnění vad v rámci záruky nesmí být prováděny žádné neodborné zásahy na  
                       vratech a zejména na zajišťovacím systému a musí být prokazatelně doloženo  
                       provádění předepsané údržby a dodržování stanovených pokynů k ošetřování !!!   
                       V případě pochybností nemusí být záruka uznána.  

 
 

Ve Vyšehněvicích 14.1.2020 
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Ocelová vrata MONTKOV – bezpečnostní pokyny 
 
 
Vrata jsou konstruována s ohledem na bezpečné používání, přesto je však nutno dbát 
bezpečnostních pokynů při používání, tak aby nedošlo k poškození osob či majetku: 
 

- V průběhu užívání je nutno učinit taková opatření (např. instalace zarážek, omezovačů 
otevírání, stavěčů vratových křídel, zajišťovacích háků a upevňovacích ok na vrata a 
přilehlou stěnu apod.), která zabrání nežádoucímu pohybu vrat a tím i poškození vrat 
nebo jejich součástí (zárubně, závěsů, zajišťovacího mechanismu, výplně vrat) nebo 
poškození zdraví osob nacházejících se v blízkosti vrat při náhodném prudkém otevření 
nebo zavření vrat.  
 

- Otevřená vratová křídla, je nutné před průjezdem vozidla nebo průchodem osoby, vždy 
zajistit v otevřené poloze proti náhodnému prudkému zavření (např. vlivem průvanu nebo 
působením povětrnostních podmínek). 
 

- Při zavírání vratových křídel je nutno zkontrolovat, zda se mezi vratovým křídlem a 
zárubní (nebo v případě dvoukřídlých mezi křídly navzájem) nenachází jakýkoliv 
předmět, který by mohl znemožnit zavření, čímž by mohl následně způsobit 
zdeformování vratového křídla či zárubně, a tím omezit nebo znemožnit funkčnost 
vratového uzávěru. 

 
- Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby při zavírání vratových křídel nemohlo dojít 

k poškození zdraví osob, zejména z toho pohledu, že osoby nacházející se v blízkosti vrat 
nesmí strkat prsty ani jiné části těla nebo předměty do prostoru mezi vratové křídlo a 
zárubeň nebo mezi jednotlivá křídla vrat. Zvlášť důležité je toto opatření, pokud se 
v blízkosti vrat mohou pohybovat osoby se sníženou pohyblivostí nebo děti. 

 
- Po zavření vrat je nutné se přesvědčit, zda jsou vrata řádně dovřena a zajištěna 

instalovanými zajišťovacími prvky pevně v zárubni nebo ve druhém křídle, tak aby 
nemohlo dojít k náhodnému otevření vrat a následnému poškození zdraví osob nebo 
majetku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vyšehněvicích 14.1.2020 


