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NÁVOD NA ÚDRŽBU A UŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ DVEŘE A 
ZÁRUBNĚ, SCHODY, PODLAHY A PŘÍSLUŠENSTVÍ    

Před použitím přečtěte celé do konce a veškeré přípravky nejdříve vyzkoušejte, níže uvedené zásady, šetrné a vhodné 
používání jsou podmínkou pro dlouhodobé používání našich výrobků   

  
ZAJISTĚTE VHODNÉ PROSTŘEDÍ   
VETOS výrobky ze dřeva a konstrukčních materiálů ze dřeva. 
Ač výrobky VETOS nebo výrobky jeho dodavatelů kde VETOS vystupuje jako dodavatel-distributor, jsou vyráběny s vlhkostí 
materiálu 6-10%, která je sledována pro zajištění jakosti a je určena pro vlhkost dřeva pro použití v interiérech. Tato vlhkost 
pak odpovídá relativní vlhkosti prostředí v interiérech 40-55%. „Odchylka“ nebo vlastnost dřeva a materiálů ze dřeva je při 
dodržení požadované relativní vlhkosti do 3%. Znamená to, že výrobek ze dřeva vysušeného například na 8% pak pojme do 
3% vlhkosti takže jeho vlhkost je 11%. Toto je důležitá informace, protože v případě neshody pokud je u instalovaného 
výrobku naměřena hodnota více jak 13% (10+3%), byl tento výrobek dlouhodobě vystaven vyšší vlhkosti.  
   Veškeré naše výrobky ze dřeva, které nejsou vybaveny opatřením proti vlhkosti (klima provedení) jsou vyrobeny pro 
vlhkostně a tepelně stabilizovaného prostředí, tj. s teplotou 18°-23°C  a relativní vlhkostí vzduchu 40-55%. Odběratel musí 
zajistit pro takové výrobky uvedené prostředí, nebo aby nebylo dlouhodobě vystaveno prostředí než je výše uvedeno. Dřevo je 
přírodní materiál proto neopomeňte, že kolísáním teploty a vlhkosti podléhá změnám - probíhá podmíněné vzájemné působení 
materiálu a klimatu. Na dlouhodobé změny dřevo reaguje citlivě. Při nízké vlhkosti, zejména v zimě, reaguje dřevo ve vnitřních 
prostorech sesycháním, objevují se trhliny, spáry mezi lamelami dřeva, štěrbiny ve spojích. Při vysoké vlhkosti nad 50% 
reaguje dřevo bobtnáním, dochází k zvlnění plochy, kroucení dřeva, změně rozměrů velikosti výrobků a jejich částí.  Dřevěné 
podlahy se vyznačují zejména zkrocením jednotlivých dílců, jak příčně tak podélně, zvlněním plochy, snížením dilatací až 
vyboulením důsledkem rozepření plochy podlahy mezi stěny. U schodů, dveří a zárubní dochází k zvlnění plochy, zkřížení až 
svěšení, neměnnému prohnutí křídla.  
 Dveře a zárubně, které oddělují prostředí s rozdílnou teplotou nebo vlhkostí, s rozdílným klimatem jako jsou koupelny, 
temperované chodby a schodiště doporučujeme zásadně použít výrobky třídy Klima II, dveře a zárubně oddělující prostředí 
s rozdílnou teplotou nebo vlhkostí mezi vytápěným a nevytápěným prostředím jako jsou garáže, chodby a schodiště zásadně 
doporučujeme použití výrobků s označením Klima III. Použití výrobků bez těchto opatření může mít za následek jejich 
deformaci a neuznání případné reklamace. Do prostředí s vysokým stupněm vlhkosti či do častého styku s vodou jako jsou 
bazény a jejich příslušenství, doporučujeme použít jen výrobky v provedení vodě odolné jako je například výrobek NEPTUN. 
 Doporučujeme zajistit pro výrobky ze dřeva požadovanou relativní vlhkost vzduchu 40-55%,  nebo objemovou vlhkost 
betonu a omítky méně než 2,2%(tj. 2,2l obsahu vody na 100kg betonu). Vlhkost způsobuje změny objemu a vzhledu 
dřevěných výrobků, může znehodnotit výrobek, znemožnit nebo omezit montáž.  
 Pro zajištění správné vlhkosti doporučujeme dostatečně větrat. Zejména u novostaveb kde nejsou po dokončení 
stavby prostory dostatečně větrány dochází ke zvýšení relativní vlhkosti uvolňováním vody  z uzavřených konstrukcí stavby a 
zbytkové vlhkosti. Pro potřeby zvýšení vlhkosti zejména v zimním období doporučujeme vybavit prostor zvlhčovačem vzduchu. 
Nedodržením požadovaných doporučení a hodnot přecházejí rizika poškození na odběratele či uživatele výrobku. Výrobek, 
který změnil své rozměrové vlastnosti byl vystaven nadměrné vlhkosti.   
VETOS tip: 

• Pro prostory se zvýšenou vlhkostí objednávejte vždy výrobky se zvýšenou odolností proti vlhkosti 
• Novostavby a rekonstrukce bytů a domů zejména po dobu jednoho roku od dokončení intenzivně a pravidelně větrejte 
• U bytů či domů určených k pronájmu, které jsou po určitý čas neobývané či při Vašem dlouhodobém pobytu mimo 

byt, zajistěte dostatečné a pravidelné větrání bytu.(Myslete na to, co zejména bylo výše uvedeno s ohledem na 
použité materiály a zateplení domů) 

• Pokud se stane, že v interiéru jsou výrobky vystaveny nečekaně vodě (např. vylití vody či jiné tekutiny na dřevěnou 
podlahu, schody, dveře a zárubně) ihned ji vytřete do sucha 

• V zimním období kdy dochází k nízké vlhkosti zajistěte dostatečnou vlhkost zvlhčovači  
• Kdykoliv zjistíte zvýšenou vlhkost v interiéru dostatečně větrejte,  zjistěte co to způsobilo a přijměte opatření, které 

tomu do budoucna zabrání 
• Prevence je lepší než „reklamace“            

ÚDRŽBA-OŠETŘOVÁNÍ 
Od VETOS výrobky jsou dodávány na základě volby, určení odběratele, konečného investora, zákazníka v různých povrchových 
úpravách – masiv, dýha, folie, CPL, HPL, barva, surový hliník, ocel, sklo či kámen. Veškeré výrobky dodávané v surovém stavu 
je nutné vhodným způsobem povrchově dokončit, aby bylo možné je ošetřovat. Povrch dveří a zárubní, kování, schodů a 
podlah s povrchovou úpravou (dále jen PÚ) je chráněn před prachem a znečištěním, vznikajícím běžným provozem a 
adekvátním zacházením. Proto i pro odstranění nečistot z povrchu dveří a zárubní stačí jemný suchý hadr nebo jen lehce 
navlhčený. Pro běžné odstranění nečistot z podlah a schodů stačí navlhčený hadr. Nikdy nepoužívejte agresivní čistící 
prostředky, práškové prostředky, prostředky na bázi chlóru, nebo drátěnky, kartáče a ostré nástroje. Rozhodně se vyvarujte 
používaní vody jinak, než jen pouze pro navlhčení hadru, který důkladně vyždímejte. Stejně tomu je u prosklených částí jak 
dveří tak například i schodů, ve styku skleněné výplně a zasklívací lišty, nebo dřevěného dílu, kde dbejte aby nedošlo 
k zatečení přiměřeného množství vody do stykové spáry, která pak může způsobit poškození dřeva.  
SKLA – doporučujeme umývat celoplošně, přestože sklo není špinavé celé. Skla „leptaná“ (pavé a satinovaná skla) 
doporučujeme umývat pouze čistou teplou vodou. V případě většího  znečištění    použijte malé   množství saponátového 
přípravku  za použití čistého měkkého hadříku. Není však vhodné, aby voda s přípravkem příliš pěnila. Sklo vždy umývejte  
celoplošně a to i v případě, že znečištění je pouze v malé míře. Sklo umývejte lehkým krouživým pohybem, přičemž není nutné 
používat velké množství vody. Povrch tohoto typu skla nechte přirozenou cestou vyschnout. 
Pískované sklo ( celoplošně i  pískovaný ornament )tato skla ošetřujte stejně jako sklo leptané s tím rozdílem, že sklo s 
pískovaným povrchem je třeba po umytí lehkým krouživým pohybem vytřít do sucha. 
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Upozornění: všechna jmenovaná skla nečistěte přípravky, které nejsou určeny k mytí skla. Při použití ztratí povrch 
své vlastnosti a dojde k neodstranitelnému poškození. 
Pro výrobky s povrchem lakovaným, folie, dekor, PVC, CPL, HPL,kamene můžete použít běžný domácí čistící prostředek 
s minimálním obsahem mýdla. Na výrobky s PÚ olejováním přípravek určený na takový povrch Osmo Wisch Fix, Oil Cleaner 
naředěný dle návodu. Povrch vždy vytřete do sucha. Na výrobky s PÚ vysokým leskem (GLANZ) použijte k čištění vlhké 
tkaniny s mikrovláknem nebo jelenice s teplou vodou, nikdy nečistěte tento povrch nasucho a nepoužívejte papírové ručníky.  
Při čištění veškerých povrchů nepoužívejte prostředky s abrazivním účinkem, abrazivním povrchem, ostré, dále prostředky 
s organickými rozpouštědly (typu benzin, toluen, aceton atd.), prostředky obsahující kyselé sloučeniny, též silikonové leštěnky 
a přípravky s obsahem alkoholu, které mohou poškodit povrch.  
Výrobky z kovu, oceli, hliníku - veškeré součásti a příslušenství z kovu a slitin, které jsou dodávány společně dřevěnými 
výrobky chraňte před poškozením. Zejména dveřní kování proti poškrábání od klíčů či prstýnků. Vlivem narušení povrchové 
úpravy u kování ze slitin pak dochází k poškození povrchu. Takové povrchy udržujte pouze otřením prachovkou. V žádném 
případě nepoužívejte přípravky, které obsahují abrazivní částice, organická rozpouštědla  či jiné agresivní chemické látky jako 
je čpavek nebo chlór. Vnitřní mechanizmus kování je bezúdržbový.              
ÚDRŽBA-SEŘÍZENÍ 
Výrobky jako dveře a zárubně, kování, schody a podlahy nevyžadují zvláštní údržbu. Dveře pokud jsou osazené v obložkové 
nebo rámové zárubni mají bezúdržbové závěsy. Doporučujeme jednou za rok nebo v případě potřeby seřízení závěsů (pokud je 
třeba) a dotažení držáků závěsů. Některé závěsy se seřizují zašroubováním nebo naopak povyšroubováním, případně dle 
montážního návodu. Jednou ročně doporučujeme promazání zámku přípravkem z naší aktuální nabídky. K seřízení dveří a 
zárubní, příslušenství dveří jako jsou samozavírače, panikové kování a jiné, namontované na dveřích s opatřením proti ohni 
(EI) vyzvěte písemně VETOS dveře a zárubně s.r.o. ihned po zjištění závady, po uplynutí záruční doby rovněž nebo ponechte 
vždy na odborné a způsobilé osobě, firmě.  
K seřízení schodů zejména pak jejich součástí a příslušenství zejména pak zábradlí, vyzvěte odbornou způsobilou osobu, firmy 
a od doby zjištění vady je patřičně zabezpečte a zajistěte proti používání. 
Dveřní kování-dotahování spojovacích šroubů kování je potřeba provádět přiměřenou silou tak, aby nedošlo k deformaci 
dveřního křídla. Utahovací síla spojovacích šroubů kování nesmí překročit 1Nm.          
 UŽÍVÁNÍ A POUŽITÍ 
Výrobky jsou určeny pro použití ve stavbách. Podle užití výrobku zvolte vhodný typ, model, provedení. Jedná se zejména pro 
použití s rozlišením na bytové, objektové a průmyslové použití, dále pro použití s ohledem na teplotu a vlhkost daného 
prostředí, předejde se tím zničení nebo rychlému opotřebení výrobků. Zhotovitel, dodavatel nemůže a nenese odpovědnost za 
špatné použití, umístění a používání výrobků a to i přes to, že realizoval jejich montáž.  

Dveře a zárubně včetně příslušenství používejte obvyklým způsobem. Na dveře a zárubně nic nezavěšujte, zejména 
aby se na dveřích kdokoli zavěšoval či houpal. Při zavírání dveří dbejte opatrnosti, aby nedošlo komukoliv k přivření prstů mezi 
dveřní křídlo a zárubeň, podlahu. Dveřní křídlo se používá uchopením za kliku, vyvarujte se prudkým pohybům a nárazům.  

Posuvné dveře do pouzdra  - běžné užívání posuvných dveří do stavebního pouzdra nebo-li do zdi a i po zdi  zaručuje 
dlouholetou spokojenost. Dveřní křídlo se otevírá uchopením mušle a odsunutím křídla směrem do pouzdra. Vyvarujte se 
prudkým nárazům a dbejte opatrnosti při uchopení křídla třemi až čtyřmi prsty v mušli. Je nutné včas prsty z mušle vyndat, 
aby nedošlo ke skřípnutí prstů mezi zárubeň a křídlo. Křídlo je možné na dorazu kolejnice seřídit tak, že při  odsunutí křídla 
směrem do pouzdra zůstává mušle před zárubní  a je tímto cca o 5 cm zúžený průchod. Pokud je dveřní křídlo osazeno z čela 
úchytkou do hrany posuvných dveří je standardní nastavení dorazů na kolejnici tak, že křídlo zajíždí do pouzdra celé. V tomto 
případě je na místě opatrnost a včasné vyndání prstů z mušle. Křídlo se potom zavírá a vytahuje z pouzdra pomocí úchytky na 
hraně. 

UPOZORNĚNÍ:  
 - při zavírání nebo otevírání dveří může dojít k poranění prstů, toto platí hlavně u malých dětí 

- pozor na výrobky se sklem, může dojít vlivem nepřiměřeného namáhání k rozbití skla s následným rizikem    
  poranění se o střepy (doporučujeme použít kalené sklo) 
- zamezte prudkému otevírání a nebo zavírání, které může způsobit poškození výrobku nebo poranění osob 
- pád na kliku či závěsy může způsobit poranění  
- sahání rukou do mechanizmu samozavírače může zpsůbit poranění     

Schody a jejich příslušenství používejte obvyklým způsobem. Po jejich instalaci do nich nezasahujte, nadměrně nezatěžujte, na 
ně nic nezavěšujte. Zhotovitel, dodavatel se řídí při plánování, zhotovování, konstrukci a ukotvení schodiště a jeho 
příslušenství, zábradlí, galerie dle uvedených dat a informací od Objednatele. Za správnost a platnost plánů, informací či 
nákresů nese objednatel.   
    UPOZORNĚNÍ: 
  - přelézání, podlézání zábradlí může vést k pádu a způsobení zranění osoby  

- nevhodné udržování schodů, zejména pak jakékoliv pastování a podobně, může vést k uklouznutí a   
  způsobení úrazu 
- vstupovat na mokré schody může vést k uklouznutí, pádu a způsobení úrazu 
- vstupovat na čerstvě, nezaschlé schody olejováním může vést k pádu a způsobení úrazu   

Podlahy používejte obvyklým způsobem, zabraňte jejich znečišťování zejména ostrou nečistotou jako je písek, kamení atd. 
Nábytek opatřete vhodnou podložkou (pryž,koberec,semiš..), který zabrání jejímu poškození(hlavně stoly a židle). 
    UPOZORNĚNÍ:    
  - vstupovat na mokrou podlahu může vést k uklouznutí a následnému úrazu 
  - vstupovat na čerstvě, nezaschlou podlahu olejováním může vést k pádu a způsobení úrazu 
  - nevhodné použití podlahy na podlahovém vytápění může vést k jejímu poškození 
  - nepostupné natápění, přetopení může vést k nenapravitelnému poškození podlahy   
Veškeré pokyny a informace jsou uvedeny dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky. VETOS dveře a zárubně s.r.o. 
neručí za neodborné a nevhodné použití, neodbornou údržbu a neodborné zásahy uživatele, objednatele.        


