
 
 

Doklad o kontrole a seřízení výrobků firmy SOLODOOR a.s. 

 
Tento doklad je vyžadován při uplatnění prodloužené záruky na výrobky SOLODOOR a.s na 

dobu 5 let dle platného reklamačního řádu společnosti SOLODOOR a.s. 

 

Výrobek SOLODOOR a.s. (dveře a zárubně) musí být namontován a následně kontrolován 

firmou, která má certifikát na montáž a kontrolu od SOLODOOR a.s. 

Kontrola a jedno seřízení výrobku takovou firmou musí být provedeno v průběhu  čtvrtého 

čtvrtletí druhého roku trvání zákonné záruky. 
 

 

Zákazník  

 

 

 

 

Montážní firma provádějící 

kontrolu 

 

 

Číslo certifikátu montážní firmy   

 

Datum kontroly a seřízení  

 

Číslo a datum kupní smlouvy 

nebo pokladního dokladu  

 

 

Dveře jsou seřízeny a 

nevykazují nedostatky nad 

rámec běžného opotřebení  

 

Podpis, razítko 

 

 

 

 

Dveře nevyhovují a vykazují 

nedostatky nad rámec běžného 

opotřebení 

 

Podpis, razítko 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

Kontrolní úkony: 

 

Při vizuální a funkční kontrole pověřená firma provádí následující úkony: 

 

• kontrola stavu plochy dveří - zde se hodnotí, jestli plocha není poškozená (naražení, 

proražení) nebo zda nevykazuje jiné defekty např. puchýře nebo nedovolené zásahy 

(vrtání, dlabání, řezání, apod.. U rámečkových modelů se navíc kontroluje stav 

rámečků a zasklívacích lišt, stav prosklené a kazetové plochy. 

 

• kontrola stavu bočních ploch dveří - zde se kontroluje stav a přítomnost hranovací 

pásky (u dveří požárních a bezpečnostních i stav a přítomnost pásky zpěňovací), zda je 

po celém obvodu a nepoškozená, dále celkový stav hran, zda nejsou mechanicky 

poškozené nebo zda nemají stopy nedovolených úprav (vrtání, dlabání, řezání, apod.) 

 

• kontrola rovinnosti dveří - rovinnost křídla ve vztahu k zárubni, zda nevznikají 

nestandartní, nepovolené spáry, důležité posuzovat u kouřotěsných a vzduchově 

neprůzvučných výrobků. 

 

• kontrola stavu zárubně - zde se kontroluje stav, zda nedošlo k poškození některých 

jejích částí, nebo nedovoleným úpravám. Pokud je možné, tak se doporučuje provést 

kontrolu způsobu zapěnění. 

 

• kontrola vztahu křídla a zárubně - posouzení zda nedochází ke kontaktu dveřního 

křídla se zárubní (nedrhne) nebo s podlahou a zda je obvodová spára mezi dveřním 

křídlem a zárubní rovnoměrná a v předepsaných tolerancích. 

 

• kontrola dveřního kování a funkčních doplňků - mezi funkční prvky patří např. 

závěsy, zámky, zástrče, mechanické prahy, samozavírače, protiplechy, paniková 

kování, koordinátory, posuvný mechanismus, vodící trny a lišty. Hodnotí se vizuálně a 

funkčně, zda jsou kompletní a nevykazují nějaké poškození nebo defekty (chod 

zavírání, pevnost držení a osazení, opotřebení, seřízení, hlučnost). 

 

 

 

V případě zjištění závady (nadměrné opotřebení, špatná funkčnost, apod), nebo na 

základě požadavku zákazníka se provede seřízení, promazání nebo oprava pokud to 

prvek umožňuje. Seřízení, oprava, nebo výměna prvku lze provést pouze tehdy, pokud 

nedojde k zásahu do konstrukce výrobku. Cena kontroly a seřízení výrobku je určena 

dle rozsahu a smluvních cen společnosti kontrolu provádějící (certifikovaná osoba).  

 


