
 
 

 

Návod k použití a údržbě dveří a obložkových zárubní VASCO 

 

 

Dveře a obložkové zárubně Vasco jsou určené výhradně pro použití ve vnitřních interiérech a 

nemohou tedy být používány například jako vstupní do bytů či vchodové do rodinných domů.  

Dále nemohou být použity v prostorech s nevyzrálými stavebními procesy a s relativní vlhkostí nad 

60%. Největší pozornost je zapotřebí věnovat prostorám s možností zvýšené vlhkosti, jako je 

koupelna nebo prádelna a prostorám menší rozlohy, jako např. toaleta. Do takových místností 

doporučujeme použít dveře s ventilací.  

 

Dveře a zárubně Vasco není vhodné umisťovat do prostor, kde teplota nedosahuje minimální 

doporučené hodnoty 10°C a tam, kde by rozdíl teplot v prostorách, které dveře oddělují, není větší 

než 10°C. 

 

Při ošetřování povrchu dveří doporučujeme použít roztok vody a čistících prostředků na bázi 

mýdla a na skleněnou plochu použít běžné čistící prostředky k tomu určené. Nikdy nepoužívejte 

čistící prostředky, které obsahují písek a chlór nebo takové, které mohou narušit strukturu povrchu 

dveří.  

 

Dále by povrchová úprava dveří neměla přijít do styku s ostrými předměty, které ji mohou 

poškodit. Nedovolte, aby došlo k nárazům do dveří, úderům různými předměty nebo násilnému 

zavírání silou či průvanem. Ve všech těchto situacích hrozí mechanické poškození. 

 

Nejčastějším problémem je možné narušení spodní části zárubně na chodbách, toaletách a v 

koupelnách nadměrným množstvím vody. U těchto zárubní doporučujeme tmelení v místě styku 

s dlažbou transparentním silikonem. Ze spodní strany dveří a zárubně vlhkost snadněji proniká do 

konstrukce, proto zvláště dlažby stírejte jenom vyždímaným hadrem, nelijte vodu přímo na zem, 

jinak hrozí nebezpečí zkroucení.  

 

 

 

 

 

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

Technologie a zpracování dveří a obložkových zárubní Vasco je na vysoké úrovni, proto jsme si 

mohli dovolit přistoupit k prodloužené záruční lhůtě 5 let na skryté vady (dle §620, odstavec č.4). 

To ovšem platí za předpokladu správného používání a údržby těchto výrobků, které je výše 

popsané. 

Na vady zjevné se vztahuje záruční doba 14 dní. Je v zájmu každého zákazníka zakoupený výrobek 

důkladně prohlédnout, aby mohl včas odhalit případnou zjevnou vadu ještě před montáží. Po 

uplynutí výše uvedené záruční doby nemůže být brán na vady zjevné zřetel. 


