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Důležitá upozornění: 
 

 Nikdy nezatěžovat křídlo 

 Otevírání křídla proti ostění zakázáno 

 Nebezpečí zranění ve štěrbině mezi křídlem a rámem 

 Nedoporučujeme vkládání různých předmětů mezi rám a křídlo 

 Nebezpečí zranění při otevřeném křídle působením větru nebo 

vytvořením průvanu 

 

Dveře by neměly nikde drhnout při zavírání.  

 

 

V případě, že nebudete schopni dveře sami seřídit, doporučujeme 

obrátit se na výrobce.  
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1. Všeobecné pokyny 

Vážený zákazníku, 

Zakoupil jste si kvalitní dřevěné dveře moderní konstrukce, která 

splňují současné evropské normy na technické a estetické požadavky. 

Proto Vám předkládáme stručné pokyny pro jejich obsluhu a údržbu. 

Návod si pečlivě přečtěte a uschovejte. 

 

 je nutno používat jen takové čistící prostředky, které 

nenarušují ochranu proti korozi 

 

 

2. Ošetřování a údržba nátěru 

Dveře umývejte pouze vodou s příměsí běžného (ne agresivního) 

saponátu. 

Údržba 
Ochranný lak nesmí být mechanicky poškozen, aby nepronikla vlhkost 

do dřeva. V případě, že zjistíte poškození laku, je potřebné poškozené 

místo zakrýt potřebnou vrstvou laku. 

 

3. Výměna skel 

Při rozbití, nebo jiném poškození skla Vám nabízíme provedení výměny 

poškozených skel (servis firmy MIRROR CZ). Samotné prasknutí skla 

se nepovažuje za závadu v záruce. 
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4.Závěr 

 

 Dveřím a jejich funkci škodí vysoká dlouhodobá vlhkost 

vzduchu nad 60 % (betonáže, omítky). Je potřeba intenzivně 

větrat. Vysoká vlhkost se také pozná, podle nadměrného rosení 

skel! 

 Lak a kování chráníme před znečištěním maltou a betonem. 

 Dřevo a lak ošetřujeme a čistíme běžnými čistícími 

prostředky. Nepoužíváme žádné chemikálie ani tvrdé předměty. 

 Prasklé sklo v době po předání dveří a díla, se nepovažuje za 

skrytou vadu. 

 Kování a lak je nutno v době záruky ošetřit dle servisní knihy. 

 

 

Tento obecný postup je platný pro dveře, fixní části, speciální dveře, 

pro elementy všech tvarů a otevírání. 

 

Pro zachování záruky a dlouhé životnosti výrobku musí uživatel 

dbát všech pokynů uvedených v tomto návodu!  
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Kontakty 

 

 

Název a adresa firmy:  

MIRROR CZ, spol. s r.o. 

Se sídlem: Wintrova 2853/30a,  628 00  Brno 

Provozovna:   683 51  Holubice 307 

IČO: 26933501 

DIČ: CZ26933501 

tel:     +420 517 375292 

fax:    +420 517 375070 

mobil +420 602 522748 

E-mail: mirror@mirror.cz , holubice@mirror.cz 

internet: http://www.mirror.cz 

             

  

  

  pobočka Praha:  

Obch. středisko: 

Vídeňská 380/156 

Praha – Kunratice 

148 00 Praha 4 

tel: +420 244 912 900 

fax: +420 244 912 981 

E-mail:  praha@mirror.cz  
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