Sídlo:
Kaprova 42/14
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Korespodenční adresa, provozovna:
Trabantská 290/31
190 15 Praha 9 - Satalice

Pokyny k použití výrobků firmy PPDS Group s.r.o.
Firma PPDS Group s.r.o. vyrábí a montuje ocelové uzávěry otvorů svislých stěn, resp. otvorové výplně určené
k zabudování do stavby. Tyto stavební výrobky jsou vyrobeny tvářením a svařováním hutního materiálu a jsou
doplněny o nehořlavý izolační materiál. Otvorovými výplněmi (dále jen OV) jsou myšlena otočná dveřní křídla
v zárubních, pevné plné i prosklené stěny a okna.
Přeprava a skladování
Při skládání zboží z a do dopravního prostředku, při transportu i skladování je nutno dbát na šetrné zacházení s ním a
všemi dostupnými prostředky zabránit mechanickému nebo jinému poškození. Při dopravě je vždy nutné zajistit
stabilitu zboží, používat úvazy, resp. popruhy (v místě styku popruhů s výrobkem je podkládat měkkým materiálem
tak, aby nedocházelo k poškození povrchové úpravy).
Zboží lze převážet a skladovat na paletě nebo stohované, položené na ploše, ale nesmí se na ně pokládat jiné zboží,
které by mohlo způsobit prohnutí a zdeformování pláště nebo rámů dveří a stěn. Stejně tak se v žádném případě
nesmí na zboží šlapat, či přes něj přejíždět. Zboží lze převážet a skladovat také ve svislé poloze postavené na výšku
nebo na šířku, přičemž musí být fixováno proti sesunutí a podloženo tak aby nedošlo k jeho průhybu, či kroucení.
Podlaha nebo ložná plocha, kde je zboží umístěno musí být ošetřena tak, aby ho mechanicky ani chemicky
nepoškozovala, nejlépe podložením zboží v místě styku s podlahou.
Zboží musí být umístěno v dostatečně velké, uzamykatelné, větratelné a suché (vlhkost vzduchu do 55 %) místnosti,
bez chemických sloučenin.
Montáž
Před zahájením výroby je třeba odsouhlasit specifikaci objednaného zboží a požadované rozměry, resp. stavební
nebo průchozí otvory. Stavební otvor a materiál, ze kterého je ostění je třeba upřesnit před výrobou OV. Pozor! na
následné dodržení vagrysu pro zamezení „podřezávání“ křídla nebo vzniku příliš velké prahové mezery (ČSN 73 0852).
Pokud se výroba zárubní a dveří provádí až po dokončení všech ostatních prací na čistou podlahu, tzn. do čistého
stavebního otvoru, minimalizuje se chyba v zaměření.
Před zahájením montáže překontrolujte skutečné rozměry odsouhlasených otvorů.
Při montáži požárně bezpečnostního zařízení musí být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové
dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce viz vyhl.
246/2001 Sb. v aktuálním znění
U každého stavebního otvoru je třeba vyznačit osu dveří a oboustranně váhorys (vágrys).
Okolní zdivo stavebního otvoru (SO) musí být pevné a vyschlé.
Stavební otvory s již namontovanou ocelovou typovou zárubní by měly být opatřeny konečnou povrchovou úpravou,
závěsy a případně těsněním, je-li stanoveno v projektové dokumentaci.
OV se systémovým atypickým rámem mohou být osazovány do předem připravených čistých či hrubých stavebních
otvorů.
Montáž atypických zárubní (stejně tak rámů oken, rámů stěn) vyrobených z uzavřených profilů se provádí do čistého
SO kotvením přímo skrz rám do předvrtaných otvorů nebo do hrubého SO přes ploché ocelové úchyty, je-li
požadavek na kotvení mimo osu OV. Kotvící materiál (není součást dodávky zboží) je odvislý od materiálu stěny, do
které je rám umístěn. Spodní část dveřního rámu opatřena prahovou spojkou může být zabetonována do podlahy a
nebo je při montáži odříznuta. Spáry kolem rámu se utěsní pěnou, u protipožárních výrobků je třeba použít
protipožární pěnu (není součástí dodávky zboží).
Zabudování ocelových typizovaných zárubní vyrobených dle ČSN (typová zárubeň nemusí být součástí dodávky zboží)
si objednatel zajistí nejlépe u zednické firmy. Montážní postup osazení typových zárubní viz samostatný montážní
návod výrobců zárubní. Pozor! Některé typy zárubní s prahovou lištou určenou pro zabudování do podlahy mohou
být až o 5 cm delší než křídlo dveří.
Na přesném usazení zárubně závisí budoucí funkčnost zavírání dveří. Kontrolujte proto pečlivě pomocí vodováhy jak
pravoúhlost, tak příčnou rovinu (zkřížení v rozích) a proveďte správné vycentrování i bezpečné upevnění zárubní.
Pozor! i silná zárubeň se pod tlakem tuhnoucí pěny může prohnout, dbejte proto na správné rozepření (zejména
v oblasti protikusu zámku dveří) před zatuhnutím pěny.
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U dveřního křídla zkontrolujte rozměry, rovnost, celistvost okrajů a kompletnost. Střelkový zámek s otvorem pro
vložku je dodáván jako součást dveřního křídla, není-li dohodnuto jinak. Při objednání ze strany kupujícího může být
součástí dveřního křídla i padací prahová lišta. U požárních dveří je součástí dodávky i zpěňovací páska a štítek
s označením dle vyhl. 202/1999 Sb. OV jsou vyráběny tak, aby je bylo možné v případě potřeby vybavit dle požadavků
zákazníka běžnými doplňky jako je kování, zavírače apod.
U dveří objednaných bez povrchové úpravy nebo v základním nátěru se jedná o přepravní povrch, který není
konečnou povrchovou úpravou a předpokládá se, že zákazník opatří příslušnou OV vhodnou povrchovou úpravou
s ohledem na její umístění a funkci.
Dveřní křídlo zavěste na očištěné, promazané závěsy („panty“) zárubní prostřednictvím závěsů dveřního křídla.
Pozor! Seřizování závěsů nemůže kompenzovat a vyrovnávat odchylky způsobené nepřesnou montáží zárubně dochází pak ke špatné funkci otevírání, nerovnoměrnému zatížení a závěs jež je abnormálně namáhán, může být
následně vytržen.
Správně osazené dveře se dají snadno otevřít i zavřít. Dveřní křídlo doléhá stejnoměrně do zárubně a tvoří
rovnoměrnou spáru.
Zkontrolujte funkčnost střelky a západky zámku a seřiďte (případně dopilujte protikus zárubně).
Osaďte kování a případně další doplňky jako jsou samozavírače apod. dle samostatných návodů výrobců (tyto
nebývají součástí dodávky dveří).
Užívání a údržba
Výrobky firmy PPDS Group s.r.o. odpovídají platným normám a jsou určeny k zabudování do stavby, jejich svislých
stěn nebo oddělují přístupové, resp. únikové cesty pevnou nebo otevíravou otočnou částí výrobku. Požární uzávěry
oddělují požární úseky. Křídlo dveřního uzávěru lze uvézt do polohy uzavřené nebo otevřené, přičemž stupeň
otevření křídla (max. 180°) je limitován jeho umístěním v ostění a závisí zcela na architektonickém řešení prostoru.
Jiné použití výrobků firmy (dveří, oken a stěn), nežli je pro jejich funkci obvyklé, je zakázáno!
Podmínkou dlouholetého užívání je přiměřené a šetrné zacházení a vhodná pravidelná údržba.
Závěsy a další pohyblivé části zboží (střelky, západky zámku apod.) je třeba minimálně 1 x ročně očistit, seřídit a
promazat. Podlahový prostor v okolí dveří (i pod křídlem po otevření) udržujte bez částic, které by bránili správné
funkci otevírání a zavíraní dveří.
Pravidelná údržba doplňků (samozavírače, panikové kování apod.) jež mají vlastní návody, se provádí dle návodů
výrobce. Při seřízení zavíračů je třeba brát v úvahu VZT technologie. Požární dveře s kouřotěsnou funkcí a uzávěry
s garantovanou vzduchovou neprůzvučností, ve spodní částí opatřené „padacími“ těsnícími lištami doporučujeme
jeden krát za měsíc zkontrolovat a seřídit tak, aby těleso lišty při zavřeném křídle dosedalo po celé své šířce
na podlahu (seřízení se provádí otáčením jednoho nebo obou seřizovacích šroubů, které při otevřeném křídle
vyčnívají v dolní části polodrážky dveřního křídla).
Je nutné se vyvarovat styku povrchu dveří a zárubní s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození
povrchové úpravy. Nedovolte, aby došlo k nárazům do dveří, úderům různými předměty nebo násilnému zavírání
průvanem. Ve všech těchto situacích hrozní mechanické poškození, případně rozbití skleněné výplně, jsou-li
prosklené. Vyvarujte se snaze násilně otevřít dveře, pokud jsou zamčené.
Na čištění a údržbu používejte pouze jemné čistící přípravky. Nepoužívejte chemikálie, abrazivní látky ani
rozpouštědla. Pro odstranění nečistot z povrchu dveří stačí suchý nebo lehce navlhčený hadr. Nepoužívejte práškové
čistící prostředky ani drátěnky. Obdobně i u prosklených ploch. Požární sklo nesmí být vystaveno, přímému
slunečnímu záření a ani krátkodobě teplotám přes +53 °C nebo -25 °C, na což s ohledem na své vlastnosti začíná
reagovat. Protipožární OV podléhají min. 1 x ročně kontrole provozuschopnosti dle vyhlášky MV ČR 246/2001 Sb
v aktuálním znění
Záruční podmínky
V záležitostech, které nejsou popsány v této stati, se řídí výrobce ustanoveními zákona 89/2012 Sb. v platném znění.
Nebyl-li výrobek kupujícím uhrazen, či nebyl-li výrobek kupujícím převzat, nevztahuje se na něj záruka. Záruční doba
počíná běžet, až převzetím a uhrazením výrobku. Přijetí dokladu o nákupu kupujícím představuje souhlas
s podmínkami záruky.
Ověření oprávněnosti reklamace bude možné pouze po předložení dokladu o nákupu kupujícím.
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Hodnocení a kvalifikaci reklamovaných závad provádí zástupce výrobce nebo k tomu oprávnění znalci. Výrobce
provede ověření oprávněnosti reklamace ve lhůtě, jenž je nezbytná k vydání stanoviska, provedení zkoumání nebo
provedení jiných činností. V případě ohlášení neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady s ní spojené kupující.
Veškeré připomínky a reklamace je nutné hlásit písemnou formou v místě nákupu.
Reklamace, které se týkají zjevných závad (povrchové úpravy, rovinnosti apod.), budou řešeny v rámci záruky pouze
v případě, že budou nahlášeny do tří dnů od data nákupu, a to pouze v případě, že výrobek ještě nebyl zamontován.
Montáž doplňkového vybavení k výrobku je považována za zahájení montáže výrobku.
V záruční době výrobce bezplatně vymění výrobek, u nějž se objeví neodstranitelné vady v těchto případech:
u výrobku se objeví vady související s výrobou nebo použitým materiálem při výrobě, které nelze odstranit
tři po sobě jdoucí opravy nevedly k uvedení výrobku do stavu bez závad.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za taková poškození nebo zničení výrobků, která jsou způsobena z jiných příčin
a nesouvisí s výrobou, použitým materiálem a výrobkem jako takovým, nýbrž jeho nevhodným skladováním,
přepravou, montáží, užíváním a údržbou.
Zejména nenese odpovědnost za:
mechanické poškození výrobku po předání zboží kupujícímu nebo závady, které mechanickým poškozením
vznikly,
poškození a závady vzniklé v průběhu přepravy, při vykládce a nakládce (není-li přepravcem výrobce), nebo
jako následek špatného uskladnění kupujícím, či prodejcem
následek špatné montáže výrobku (není-li montováno výrobcem)
užívání výrobku, které je v rozporu s jeho určením, dále nevhodný servis a údržbu
závady vzniklé v důsledku nedbalosti kupujícího nebo jeho neznalosti, příp. úpravou nebo demontáží části
výrobku
předpokládané činnosti vyplývající z návodu k montáži a použití, k jejichž provedení je zavázán spotřebitel
(resp. kupující) ve vlastním rozsahu a na vlastní náklady (např. osazení zárubně)
rozdíly mezi výrobky, které vyplývají z konstrukčních změn požadovaných kupujícím apod.
přirozené opotřebování výrobku během používání
závadný provoz výrobku v důsledku poškození, které vzniklo následkem působení okolností vyšší moci,
na něž výrobce a podmínky provozu nemají vliv (např. požár, povodeň atd.)
-výrobky neplnohodnotné a nižší jakosti, takto deklarované a pořízené za sníženou cenu
Ke ztrátě práv na uplatnění záruky dochází v plném rozsahu v případě:
samovolného provádění jakýchkoli předělávek (úprav, doplňování, demontáží apod) nebo narušení
konstrukce výrobku Neodborné úpravy a zásahy do zboží mohou mít vliv na pevnost a funkčnost OV, proto
při zásahu do konstrukce OV pozbývají platnost veškeré záruky výrobce.
protipožární OV podléhají min. 1 x ročně kontrole provozuschopnosti. Není-li prokázáno, že protipožární OV
byl v pravidelných lhůtách podroben kontrole dle vyhlášky MV ČR 246/2001 Sb. v aktuálním znění, pozbývá
platnost záruka výrobce.
Likvidace obalů:
Zboží je dodáváno bez obalu v případě osobního převzetí kupujícím nebo v obalu, kterým je buď strečová folie (příp.
bublinková folie) nebo kartonový papír. Dané obaly splňují požadavky § 3 a 4 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech
v platném znění.
Tento dokument předal prodejce spolu s výrobkem kupujícímu.
Razítko prodejce:
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