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Návod na obsluhu a údržbu – hliníkové uzávěry REYNAERS 
 

Informace o výrobku: 

Rám dveřního křídla i zárubně tvoří speciální komůrkový profil z hliníkové slitiny o min. tloušťce 50 mm. U izolačních konstrukcí je uvnitř profilu 
zajištěno přerušení tepelného mostu. Transparentní výplň křídla je provedena ze skla. Povrchová úprava je zajištěna eloxováním nebo 
práškovými vypalovacími barvami. Výplně otvorů jsou stavební součástí, nikoliv interiérové doplňky. 
Mezi kování výrobku patří zámek, závěsy umožňující seřízení v jedné až třech rovinách, klika se štítky, samozavírač s aretací a pro 
dvoukřídlové dveře ocelové zástrče nebo pákový rozvorový systém. Hliníkové dveře a okna se vyrábějí ve dvou variantách – k osazení do 
interiéru nebo exteriéru. Příslušná varianta je specifikována ve smlouvě o dílo k danému výrobku.  
 

Pokyny pro údržbu a obsluhu: 

 3 měsíce od osazení odstranit ochranné pásky z profilů 
 překrytí parozábrany do 6-ti měsíců od osazení 
 rámy, zárubně a neprůhledné výplně je možné čistit vodou s běžnými čisticími prostředky v koncentraci určené výrobcem, příp. vhodnými 

bezvodými přípravky 
 při čištění rámů, dveřních křídel i všech typů výplní se nesmí používat ostrých předmětů, drátěnek a přípravků, ve kterých je obsažen písek 

nebo jiné pevné částice z důvodu nebezpečí poškození povrchové úpravy nebo eloxáže 
 okraje čirých vrstvených thermoizolačních skel nesmí být při provozu a údržbě vystaveny zvýšenému působení vlhkosti (např. při mytí) 
 na čištění skel se nesmí používat kyseliny, rozpouštědla a jiné chemické přípravky, které mohou narušit pryžový zasklívací profil, který je 

instalován mezi tabulí skla a zasklívací lištou 
 narušení celistvosti těsnícího zasklívacího profilu musí být bezprostředně odstraněno výměnou celého dílu, který vykazuje poškození 

(originálním dílem od výrobce) a to zejména v exteriérových případech. Při poškození zasklívacích profilů většího rozsahu je nezbytné 
konzultovat odstranění závady s výrobcem dveří 

 při užívání není dovoleno sklo vyjímat z rámů, otáčet, zmenšovat jeho tloušťku broušením nebo narušovat celistvost skel vrtáním 
 po předání dveří do užívání nesmí být demontována, nahrazena, upravena, vyřazena z provozu, příp. doplněna žádná část kování dveří 
 není přípustný jakýkoliv zásah do instalované zárubně dveří, dveřního křídla nebo jeho výplně 
 poškozené těsnění a systémy zajišťující celistvost dveří, příp. zvukově izolační vlastnosti musí být neprodleně vyměněny 
 závěsy jsou opatřeny silikonovou vložkou, proto nevyžadují opakované mazání (v případě mimořádného provozního stavu lze jako mazivo 

použít teflonový prášek typ MOLIKO. Ocelová západka zámku se doporučuje promazat jeden krát za rok bezbarvým mazacím tukem 
 dveřní samozavírač (např. typ GEZE) se doporučuje jeden krát za dva měsíce a dále v případě nutnosti seřídit. Seřizovacími šrouby lze 

nastavit rychlost zavírání, dovírací sílu a u vymezených typů také “zpožděné” zavírání dveře opatřené samozavírači není dovoleno fixovat 
v otevřené poloze mechanickými prostředky, které znemožňují funkci samozavírače (stavěče dveřního křídla, obrtlíky, zarážky, klíny, 
zařizovací předměty apod.) 

 prostor přede dveřmi musí být udržován čistý, bez drobných pevných částic, v zimním období beze sněhu a ledových vrstev, které by mohly 
způsobit vzpříčení nebo poškození těsnící lišty nebo křídla 

 pro správnou funkci dveří musí případný přetlak vzduchu v objektu vyvolaný nuceným větráním (vzduchotechnickým zařízením) působit 
proti směru otevírání dveřních křídel  

 drobná poškození povrchové úpravy (práškový vypalovací lak) lze opravit lokální aplikací příslušného odstínu akrylové barvy ve spreji. 
 

Všeobecné záruční podmínky 

Shoda funkčních vlastností dodaných dveří a oken s předepsanými technickými požadavky byla před jejich uvedením na trh ověřena certifikací 
autorizovanou osobou. Záruka se vztahuje na závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo použitých materiálů.  
 
Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká zejména v těchto případech: 
 výrobek byl obsluhován v rozporu s návodem k obsluze 
 závada vznikla neodborným servisem a údržbou 
 výrobek byl poškozen živelnou pohromou 
 výrobek byl mechanicky poškozen (např. pádem, nepečlivou obsluhou, vloupáním, vlivem působení okolních stavebních konstrukcí, při 

stavebních nebo udržovacích prací v objektu) 
 výrobek byl používán pro jiné účely, než je pro jeho funkci obvyklé 
 nedodržení teploty v interiéru 150C – 250C a relativní vzdušné vlhkosti max 60 % 
 výrobek byl užíván bez jeho předání odběrateli výrobcem 
 na výrobku nebyla prováděna pravidelná, odborná údržba a servis 
 prasknutí skla vlivem nesprávného použití jako je např. částečné zastínění skel, tepelné zdroje v blízkosti skla, umístění předmětů 

v blízkosti skla (termální šok) 


