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Kovové dve�e CDJ, CDM, CDM-dtm, CDK, CDL, CDP, CDB, CDB-dtm, SDK – návod 

k použití a údržb� 
 
     Ocelové dve�e s oto�nými k�ídly slouží k ru�nímu uzavíraní vn�jších a vnit�ních vstup� u 
soukromých,  pr�myslových a hospodá�ských objekt�. 
    Dve�e jsou v rámci zkoušek odzkoušeny a spl�ují platné normy.  

 
    Dve�e jsou konstruovány tak, aby vyžadovaly minimální nároky na údržbu. Vlastní údržba je 
zam��ena na : 

- Ošet�ení a udržování povrchové úpravy dve�í. P�i ošet�ování povrchu dve�í nesmí být 
použity látky které mohou zp�sobit mechanické poškození povrchu nebo vzhledu 
povrchu, vznik koroze (nap�. chemikálie, abraziva apod.) atd. 

- Po 10 000 cyklech otev�ení a zav�ení dve�í (minimáln� však 1x za rok) ošet�ení spodních 
díl� dve�ních záv�s� mazacím tukem, tak aby nedošlo k jejich zareznutí. 

- V p�ípad� že je na dve�ích instalován samozavíra� tak je nutno pr�b�žn� provád�t mazání 
st�elky zámku (musí se zcela voln� zasouvat dovnit� zámku), minimáln� 1x za 6 m�síc�, 
jinak se mohou projevit závady p�i zavírání dve�í. 

- U dvouk�ídlých dve�í provád�t pravideln� (minimáln� 1x rok) kontrolu zástr�í pevného 
k�ídla a ošet�ení mazacímu tukem tak aby nedošlo k jejich zareznutí.  

 
 

Kovové dve�e CDJ, CDM, CDM-dtm, CDK, CDL, CDP, CDB, CDB-dtm, SDK – 
bezpe�nostní pokyny 

 
Dve�e jsou konstruovány s ohledem na bezpe�né používání, p�esto je však nutno dbát 
bezpe�nostních pokyn� p�i používání, tak aby nedošlo k poškození osob �i majetku : 

- V pr�b�hu užívání je nutno u�init taková opat�ení která zabrání poškození dve�í, zárubn�,  
      záv�s� a zámku p�i náhodném prudkém otev�ení nebo zav�ení dve�í.  
- Otev�ená dve�ní k�ídla, pokud je otev�ení delší než je doba nutná pro pr�chod osoby,  je 

nutno vždy zajistit v otev�ené poloze proti náhodnému prudkému zav�ení. 
- P�i zavírání dve�ních k�ídel je nutno zkontrolovat, zda se mezi dve�ním k�ídlem a zárubní 

(nebo v p�ípad� dvouk�ídlých mezi k�ídly) nenachází jakýkoliv p�edm�t, který by mohl 
bu� znemožnit zav�ení, nebo mohl zp�sobit zdeformování dve�ního k�ídla �i zárubn� a 
tím omezit nebo znemožnit jeho funk�nost. 

- Zvláštní pozornost je t�eba v�novat tomu, aby p�i zavírání dve�ních k�ídel nemohlo dojít 
k poškození zdraví osob, zejména z toho pohledu, že osoby nacházející se v blízkosti 
dve�í nesmí strkat prsty ani žádné p�edm�ty do prostoru mezi dve�ní k�ídla a zárube� 
nebo mezi k�ídla dvouk�ídlých dve�í. Zvláš� d�ležité je toto opat�ení, pokud se 
v blízkosti dve�í mohou pohybovat d�ti. 

- Po zav�ení dve�ních k�ídel je nutné se p�esv�d�it zda jsou k�ídla �ádn� dov�ena a 
zajišt�na minimáln� st�elkou zámku v zárubni, tak aby nemohlo dojít k náhodnému 
otev�ení dve�í a následnému poškození zdraví osob nebo majetku. 
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