




Složení dveří:
Rám dveří 

MDF - je středně zhuštěná dřevovláknitá deska, která je standardní materiál  pro základní provedení u 
většiny výrobních řad a modelů dveří.

SM - smrkový přířez vyráběný formou průběžného spoje (čtyřstranně frézované dřevěné profily spojené 
zubovými spoji).



Rám v MDF pro většinu standardních dveří:

- Polar, Rainbow, Styl, Gabreta, Sima, Klasik, Elegance, Türen

Rám smrkový přířez:

- Sonet – z důvodu nosnosti dílů 8 mm kaleného skla

Masivní rámy SMRK a DUB pro požární a bezpečnostní odolnost:

- dveře DPO a DPB2 smrkový rám šíře 100 x 35 mm

- dveře DPB3 dubový rám šířky 100 x 38 mm

- kombinace rámu smrk a dub je pro DPOC (ocelová zárubeň od 10 

cm zdi) a DPO 45 minut.

SMRKOVÝ rám lze v příplatkovém provedení záměnou za MDF. 

- příplatek 800,- je platný pro většinu modelových řad a modelů 

dveří



Základní výplň dveřního křídla podle 
modelových řad:
o POLAR           odlehčená DTD

o VERTIGO       rámová konstrukce kombinace MDF-smrk-laťovka

o SONET           smrková laťovka, papírová voština

o POLAR           odlehčená DTD

o RAINBOW     odlehčená DTD

o ELEGANCE    odlehčená DTD

o SIMA              plná MDF a papírová voština (odlehčení)

o TÜREN           rámová konstrukce - MDF-laťovka

o GABRETA papírová voština (příplatek děrovaná DTD, plná DTD)

o STYL papírová voština (příplatek děrovaná DTD, plná DTD)

o KLASIK papírová voština (příplatek děrovaná DTD, plná DTD)



Výplň dveří protihlukových
Papírová voština, odlehčená DTD, plná DTD, u DPO, DPB2 a DPB3 protipožární výplň GRENAMAT 
– požárně odolná dřevotřísková deska GRENAMAT 

Výplň dveří vzduchově neprůzvučných :
• 27 dB - plné hladké – výplň papírová voština – jiný způsob lepení krycí desky + pevný práh s 

těsněním

• 33 dB - plné hladké- výplň odlehčená DTD – jiný způsob lepení krycí desky + pevný práh s těsněním

• 38 dB – výplň DTD + korek + pevný práh s těsněním

• 35 dB – výplň DTD  + korek + výsuvný práh

• 34 dB – DPO a DPB2, DPB3 – jiný způsob lepení krycí desky + pevný práh s těsněním

• 35 dB - DPO a DPB2, DPB3 + 1 deska navíc + pevný práh s těsněním

• 37 dB – DPO a DPB2, DPB3 +2 desky navíc + pevný práh s těsněním

• 36 dB – dvoukřídlé falcové dveře s výsuvným prahem

• 33 dB – jednokřídlé bezfalcové s výsuvným prahem

• 32 dB – dvoukřídlé bezfalcové s výsuvným prahem 

U dveří DPB2 a DPB3 musí být kovová zárubeň vždy s těsněním, u ostatních dveří může být 
obložková zárubeň (u DPO protipožární) nebo ocelová zárubeň s těsněním.





Výsuvný práh

Oblá hrana u dveří: svislá postforming, horní 
hrana softforming



Voština

Odlehčená dřevěná deska DTD



KARTONOVÉ OCHRANNÉ PRVKY – OBAL ROKU 2021



Povrch dveří
SOLO MATRIX
Autentický přírodní povrch lisovaný na desky. Vrstvený pryskyřičný laminát 0,2 až 0,3 
mm. Do povrchu jsou vtlačeny dřevní a designové vzory. Vysoce odolný materiál s 
jednoduchou údržbou. 

• Nejmodernější povrch s perfektní rovnováhou 

mezi estetikou a funkčností 

• Exkluzivně v SOLODOOR 

• Autentický dřevěný vzhled s 3D efektem

• Mimořádně odolný proti vnějším vlivům (vlhkost, 

sluneční záření, mechanické poškození, ...) 

• Jednoduché ošetření běžnými čistícími prostředky 

• Mystery, Bergamo, Monza, Trento, Rimini, Mondena, Lazio



CPL SOLO 3D
Je strukturovaný povrch disponující z hlediska odolnosti naprosto stejnými vlastnostmi 
jako povrch CPL. Stejné je i jeho složení. Jeho jedinou odlišností je výrazná struktura 
tohoto povrchu, která velmi realisticky napodobuje strukturu přírodních dřevěných 
povrchů. Tento povrch je jako SOLO 3D označen pouze z obchodních důvodů. 
Technologicky se jedná o CPL povrch s plastickou strukturou. 
Dekory: bardolino, cremeline, dub bělený, dub přírodní, pinie, tabacco

CPL (Continuously Pressed Laminate – kontinuálně lisovaný laminát)

Je velmi odolný materiál s kvalitním povrchem. Vyrábí se lisováním za tepla a vysokého 
tlaku. Skládá se z několika vrstev speciálních druhů papíru, napuštěných na povrchu 
melaminovou a v jádře fenolovou pryskyřicí. Vyrábí se na průběžně pracujících 
dvoupásových lisech. V SOLODOOR používáme CPL o tl. 0,2, která je vysoce odolná a hodí 
se i do prostorů, kde dveře musí čelit výrazně zvýšeným nárokům na jejich odolnost.
Dekory: bílá premium, antracit, dub royal, kaštan horský, olše, ořech, šedá



Laminát 0,8 mm = HPL

Je velmi odolný materiál s kvalitním povrchem.  Vyrábí se lisováním za tepla a 
vysokého tlaku (stejný proces jako u CPL). Skládá se z několika vrstev speciálních 
druhů papíru, napuštěných na povrchu melaminovou a v jádře fenolovou 
pryskyřicí. 
CPL laminát 0,8 mm, je vysoce odolný a hodí se i do prostorů, kde dveře musí 
čelit výrazně zvýšeným nárokům na jejich odolnost. 
Pro dveře s povrchem Laminát 0,8 mm je potřeba při výběru určit zárubeň a 
hranovací pásku (zárubně a hranovací páska nemají shodný povrch). 
V případě potřeby dveří vyšších než 210 cm (ATYP) je vždy nutné použít povrch 
Laminát 0,8 mm (výrobce dodá i v dekorech odpovídající CPL, SOLO 3D).

STANDARD: Laminát 0,8mm krémově bílá, Laminát 0,8mm šedá



SOLO STRUKTUR
Strukturovaná impregnovaná folie, vyztužená zhutněným vláknem a 3D efektem, který 
nejen vidíte, ale i cítíte na dotek.
Používá se fólie o vyšší plošné hmotnosti 105 až 115 g/m2. 
Výhodou je identický odstín povrchu na dveřích s odstínem zárubně a věrné 
struktury dřeva. Vyšší odolnost proti mechanickému poškození a oděru než u 
standardní finish folie.
Dekory: andorra white, dub stockholm, dub sonoma, dub western, dub archico, dub 
alpský, dub canyon, beton

FINISH FOLIE
Finish folie je impregnovaný papír se základní odolností. Použití fólie o plošné 
hmotnosti cca 75 g/m2. Výhodou je identický odstín folie na dveřích s odstínem 
zárubně. 
Skutečně bílá barva, která je identická jak na dveřích, tak na obložkových zárubních. 
Dveře tak lze bez obav kombinovat s obložkovou zárubní, aniž by byl patrný rozdíl 
v barvách. 
Společnost SOLODOOR a.s. nabízí nově bílé foliované dveře velmi vysoké kvality. 
Dekory: bílá, buk, olše, ořech, wenge, earl grey



LAK - POLAR, RAINBOW
Speciální trojvrstvý lak. Ekologická vodou ředitelná barva. Stejná barva dveře i zárubně.
Polar – sněhobílé exkluzivní vícevrstvé lakování s vysokou odolností.
Rainbow – trendy trojvrstvý lak v moderním šedém provedení-barva Heaven.

BARVA dle RAL
Dveře a zárubně v povrchu RAL jsou vyráběny nanášením vrstev barvy na speciální 
základovou folii (tzv“RAL folie“). Široká nabídka nejrůznějších barev podle vzorkovníku 
RAL. Dokonalá přesnost odstínu.



LAK SHADOW    CPL SOLO 3D DUB SHERMAN  SOLO MATRIX CHROMIX

CPL SOLO 3D
DUB HALIFAX

DEKORY
2022



DVEŘNÍ KOVÁNÍ
Panty – Závěsy - OZ

Závěs dveřní …………………………. 80/10 M8 22/M7

Únosnost / ks ……………………….. 20.00 kg

Požární odolnost …………………… ne

Materiál (převažující)…………….. ocel

Typ dveří ………………………………. interiérové

Orientace dveří …………………….. pravé i levé dveře (zárubeň)

Provedení dveří ……………………. s polodrážkou

Materiál dveřního křídla……….. dřevo

Typ zárubně………………………….. dřevěná obložka

Uchycení vrchního dílu………….. k zašroubování

Uchycení spodního dílu…………. do upínacího elementu

Průměr závitu svorníku …………. M7 a M8

Výška čepu ……………………………. 25,8 mm



Panty – Závěsy – OOZ, OOZS
Závěs pro zárubně OOZ-OOZS  (obklad ocelové zárubně a obklad ocelové zárubně speciál)

Závěs dveřní 80/10 SD M10x1/22 PH

Únosnost / ks …………….. 20.00 kg
Požární odolnost ……….. ne
Materiál ……………………   ocel
Typ závěsu ………………..   spodní díl 
Typ dveří …………………..   interiérové
Orientace dveří ………….  pro pravé i levé dveře (zárubeň)
Provedení dveří …………. s polodrážkou
Typ zárubně ………………. obložka ocelové zárubně (OOZ/OOZS)
Uchycení závěsu …………. do upínacího elementu
Průměr závitu svorníku … M10x1
Délka svorníku …………….. 22 mm
Výška čepu ………………….  25,8 mm



Panty – Závěsy – BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ

Skryté provedení:
• Tectus 340  2ks
• Ataw ……..   2ks
• Estetic …..   3ks

Viditelné provedení:
T5                     VD 80

Obložkové s T5 a ocelové osazené 
závěsem pro T5.
VD 80 pouze ocelové zárubně s VD 80                                  projekty



Zámky
• Zádlab 77 mm, rozteč 72 mm, šířka čela 20 mm, backset 55 mm
• DPO, DPB2, DPB3 – zádlab 77 mm, rozteč 90 mm
• DPOB, DPOC – zádlab 77, rozteč 72 mm



Magnetické zámky BONAITI 
• Zádlab 77 mm, šířka čela 18 mm
• Rozteč 95 mm (WC), 90 mm (BB), 85 mm (PZ)
• Varianta CHROM a ČERNÁ
• Protiplech ŠEDÝ a ČERNÝ



Posuvné dveře do stavebního pouzdra
Posuvné dveře do stavebního pouzdra jsou velice oblíbenou variantou 
dveřních křídel. 
Rozměr posuvných dveří do pouzdra – jmenovitý rozměr +5 cm
Otevírání posuvných interiérových dveří do pouzdra nevyžaduje žádné 
místo navíc (vše je skryto ve zdi)
Posouvají se po pojezdové liště, která je součástí stavebního pouzdra ve 
zděné zdi, nebo sádrokartonové příčce. 
Posuvné dveře jsou také bezbariérové a nevyžadují ani instalaci prahu. 
Posuvné dveře do stavebního pouzdra si můžete vybírat jednokřídlé, 
dvoukřídlé s posuvem od sebe na dvě strany, nebo lze dvoukřídlé dveře 
zasouvat za sebe.. 

Výhody:
• Úspora prostoru
• Dveře jsou bezbariérové
• Jednoduché a bezhlučné otevírání



Posuvné dveře do garnyže

Posouvají se po pojezdové liště, která je součástí garnýže upevněné na zdi. 
Posuvné dveře si můžete vybírat z variant, které jsou jednokřídlé nebo 
dvoukřídlé, které se od sebe posouvají na dvě strany. Posuvné dveře do garnyže 
mohou být s obložkovou zárubní nebo bez obložkové zárubně (nelze 
kombinovat).

Výhody posuvných dveří do garnyže:

• Úspora prostoru
• Bezbariérový prostup
• Jednoduché a bezhlučné otevírání
• Moderní design 
• ZDARMA automatický dojezd dveří 



Posuvné dveře do posuvného systému

PATRIOT 
Posuvné dveře v systému PATRIOT jsou bezbariérové a nevyžadují instalaci prahu.
Pouze neuzamykatelné varianty jednokřídlé, nebo dvoukřídlé. Jmenovité rozměry
dveří jsou 70,80,90,145,165 cm. Délka lišt 170 cm, 200 cm, 300 cm, 400 cm

Dekor lišt:
• Hliník matný
• Černá



PRODUKTOVÉ PORTFOLIO 

KATALOG 
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SKRYTÝ FALC – reverzní set dveří a zárubně:
• Moderní a nadčasový design
• Dveře se otevírají v opačném směru, tzn. do zárubně. 
• Dveřní křídlo je v jedné rovině se zárubní. 
• Osazeno skrytými závěsy (ESTETIC 3 ks) s možností seřízení ve třech směrech
• Magnetický zámek dotváří exkluzivní vzhled (varianty BB,PZ,WC) 

Dveře a zárubně se skrytým falcem jednokřídlé i dvoukřídlé a v modelech modelových řad :
• Klasik 
• STYL
• GABRETA 
• POLAR (mimo Polar 7)
• RAINBOW (mimo Rainbow 7)
• SIMA
• ELEGANCE

Nelze :
• celoskleněné dveře 
• SONET, UNICO
• protihlukové
• protipožární a požárně bezpečnostní



Skrytý falc technické rozměry:
• rozměr stavebního otvoru min + 10 cm na šířku a + 5 cm k jmenovitému rozměru 

výšky dveřního (pro dveře 80/197cm rozměr stavebního otvoru min. 90/202 cm). 
• rozměr průchozí otvor (např. pro dveře 80/197cm) světlost v zárubni 805/1970mm s 

dveřmi cca. 770 mm (s instalovanou klikou ještě o rozměr kliky méně).
• hrana pouze OSTRÁ
Dekory:
•   CPL
•   CPL Solo 3D
•   Polar, Rainbow
•   Solo matrix
Šíře zdi: min 10 cm, max 35 cm 

(šířka ostění = šířka zdi)



Speciální dveře SOLODOOR a.s.
(požárně odolné, bezpečnostní RC 2, RC 3)

Značení dveří a požadavky

ČSN EN 13 501  Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí 
staveb. Symboly, kterými se dveře označují a jejich význam

Vyhláška č. 202/1999 Sb. stanoví technické podmínky požárních dveří, 
kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří k zabezpečení 
požární ochrany staveb a technologií.  

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o  stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  
montáž a provozování požárního uzávěru



• V § 5, odst. 4  této vyhlášky je uveden systém jednotného 
značení požárních dveří (klasifikace stavební konstrukce z 
hlediska požární odolnosti), kouřotěsných dveří a 
kouřotěsných požárních dveří (včetně zárubní).

Značení se provádí přímo na každém jednotlivém výrobku (tj. 
na dveřích a rámech) v místech, která jsou pro kontrolu 
přístupná i po zabudování dveří ve stavbě. 

Značení musí být viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné po 
celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti těchto 
výrobků. V případě použití skleněné výplně ve dveřní sestavě 
se provede stanovené značení v ploše skla této výplně. To 
může být doplněno značkou výrobce nebo dovozce.



ČSN EN 13 501-2, VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH ZNAKŮ

Značení se provádí přímo na každém 
jednotlivém výrobku (tj. na dveřích a 
rámech) v místech, která jsou pro 
kontrolu přístupná i po zabudování dveří 
ve stavbě. 



• EI 15, 30, 45, 60 a 90 (minut) výrobky požárně bezpečné

• EW 15, 30, 45, 60 a 90 (minut) výrobky požárně odolné

• E označení celistvosti konstrukce (doba, po kterou nedojde k 
porušení celistvosti, tedy například k vytvoření trhlin, děr, vypadnutí části 
konstrukce, atd.)

• I označení pro konstrukce s požárně izolačními vlastnostmi (doba, 
po kterou jsou na neohřívané straně vzorku teploty nižší než mezní, které 
stanoví zkušební norma ČSN EN 1634-1 ( nahradila ČSN 0852) či zkušební 
předpis)

• EI bránící šíření tepla

• W označení pro konstrukce, omezeně propouštějící sálavé teplo 
(doba, po kterou je hustota tepelného toku ve stanovené vzdálenosti nižší 
než mezní, kterou stanoví zkušební nebo projektová norma ČSN EN 1634-1 
či zkušební předpis)

• EW omezující šíření tepla

Značení výrobků dle ČSN EN 13 501. 
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb

Jednotlivé údaje na štítku:



Značení výrobků dle ČSN EN 13 501. 
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb

• DP1 konstrukce, které obsahují pouze nehořlavé hmoty, například 

ocelový požární uzávěr 

• DP2 požární uzávěr z nehořlavých hmot (jak dřevěný, tak ocelový)

• DP3 dřevěný požární uzávěr

• S kouřotěsný požární uzávěr (označuje schopnost zkoušené 

konstrukce zabránit proniku zplodin hoření v množství, které je zdraví 

nebezpečné) – Sa (zkouška studeným kouřem), Sm (zkouška horkým 

kouřem cca 200°C)

• C uzávěr opatřený samozavíracím zařízením

• R označení pro únosnost konstrukce

32dB zvukotěsný dřevěný požární uzávěr (maximální zvukotěsnost)

44dB zvukotěsný ocelový požární uzávěr (maximální zvukotěsnost)

• požární těsnění instalované do okrajů dveřních křídel nebo rámů 

(zárubní) požárních uzávěrů otvorů za účelem prodloužení doby 

celistvosti dveřní sestavy    

https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/1999/1999c069z0202o001.png


Třídy samozavíračů dle ČSN EN 14 600

• C – bez požadavků

• C1 – 500 cyklů

• C2 – 10 000 cyklů

• C3 – 50 000 cyklů

• C4 – 100 000 cyklů

• C5 – 200 000 cyklů

Samozavírače v nabídce SOLODOOR a.s.

• Assa Abloy Smart plus

• Assa Abloy DC 140, 300, 500

• GEZE TS 2000



MONTÁŽ A PROVOZOVÁNÍ 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o  stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

• Spojením požárně odolných dveří a zárubně vznikne požární uzávěr, 
jeho montáž může podle vyhl. 246/2001 Sb § 10 odst.1. – 5.  

• Může provádět jen osoba prokazatelně proškolená výrobcem. 
• O montáži se vypracuje Protokol – viz vzor. 
• Každý rok se musí provést kontrola – viz vzor.
• Od roku 2017 změna na úseku požární ochrany při provádění 

kontrol požárně bezpečnostních zařízení. Kontrolovat funkčnost PBZ 
je oprávněna pouze osoba odborně způsobilá. Školení ze strany 
výrobce není dostačující k udělení oprávnění ke kontrole PBZ.



Protokol o montáži a kontrole provozuschopnosti požárního uzávěru  

 dle vyhlášky č. 246/2001/Sb. 

 
Ve smyslu vyhlášky. 246/2001 Sb §10 odst.2, potvrzujeme provedení montáže  a kontroly 

provozuschopnosti požárního uzávěru dle níže uvedené specifikace: 
 

Jméno zákazníka, firma: 
 

Místo (adresa, byt): 
 

Jednokřídlové (dvoukřídlové)dveře požárně odolné č.: 
 

Umístění dveří: 

 

Potvrzení o montáži: na základě §6   uvedené vyhlášky potvrzujeme, že montáž byla 

provedena naší firmou za dodržení podmínek vyplývajících z ověřené 

projektové dokumentace a dodržení postupů stanovených výrobcem. 

                                 Osoba, která provedla montáž splňuje požadavky §6 odst.1.  
 

Potvrzení o provozuschopnosti: na základě §7, odst.3 výše uvedené vyhlášky potvrzujeme, 

že výše uvedený požární uzávěr je provozuschopný, včetně 

samozavírače. 
 

Datum následující kontroly provozuschopnosti: (nejdéle rok od montáže §7, odst.4)  tuto 

kontrolu si zajišťuje provozovatel požárně bezpečnostního zařízení, 

majitel, nájemce. Kontrolu je možno provést odborně  způsobilou 

osobou, technikem požární ochrany, preventistou požární ochrany nebo 

osobou určenou organizační směrnicí. 

 

Potvrzujeme, že při výrobě a montáži uvedených požárních uzávěrů byly dodrženy podmínky 

vyplývajících z ověřené projektové dokumentace a postupy stanovené v dokumentaci 

výrobce. A byly splněny všechny podmínky vyplývající z vyhlášky č. 246/2001/ Sb.§10 

odst.2 

 

Montáž požárního uzávěru  a kontrolu  provozuschopnosti provedl: 

Datum: 
 

Jméno: 
 

Podpis, razítko: 

 

Jméno a podpis osoby, která dílo převzala: 
 

Jméno: 
 

Podpis: 

 



Kroky kontroly dveřních uzávěrů:
Vizuální kontrola uzávěru

Při vizuální 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.)

• kontrola stavu bočních dveří - zde se kontroluje stav a přítomnost požární pásky, zda je po 
celém obvodu a nepoškozená, dále celkový stav hran, zda nejsou mechaniky poškozené nebo 
zda nemají stopy nedovolených úprav (vrtání, dlabání, řezání, apod.)

• kontrola rovinnosti dveří - rovinnost křídla je důležitá ve vztahu k zárubni, zda nevznikají 
nestandartní, nepovolené spáry, Obzvláště obezřetně je toto důležité posuzovat u 
kouřotěsných výrobků.

• kontrola stavu zárubně - při kontrole je nutné se zaměřit i na zárubeň, kde se opět zjišťuje, 
zda nedošlo k poškození některých jejích částí, nebo nedovoleným úpravám. Pokud je možní, 
tak se doporučuje provést kontrolu způsobu zapěnění a případně i druhu použité pěny (DPO 
montážní pěna má jinou barvu než běžná)

• 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 a vrchního kování a doplňků - mezi funkční prvky požárních a 
kouřotěsných uzávěrů patří závěsy, zámky, zástrče, mechanické prahy, samozavírače, 
protiplechy, paniková kování, koordinátory. Hodnotí se vizuálně, zda jsou kompletní a 
nevykazují nějaké poškození nebo defekty.



KONTROLA FUNKČNOSTI POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU

• KONTROLA FUNKČNOSTI – zde se kontrolují následující body:

• Stav funkčních prvků a kování – hodnotí se jejich funkčnost a bezproblémový chod:

• závěsy – opotřebení, seřízení, hlučnost

• zámky – funkce zámku, otevírání, zavírání, zamykání, hlučnost

• protiplechy – pevnost držení, deformace

• zástrče – funkčnost, pevnost držení

• výsuvné prahy – funkčnost, seřízení ( dosedání na podlahu)

• paniková kování – pevnost držení, funkčnost

• samozavírače – chod zavírání, pevnost držení, funkčnost

• vrchní kování – pevnost osazení, funkčnost



V případě zjištění závady (nadměrné opotřebení, špatná funkčnost, 
apod) se provede seřízení nebo oprava pokud to prvek umožňuje. 
V případě, že závada je neopravitelná, je možné provést výměnu 
celého prvku (např. kování, či dveřního doplňku), ale pouze tehdy, 
pokud nedojde k zásahu do konstrukce částí požárního uzávěru.

Pokud závadu není možné za uvedených podmínek vadu odstranit, 
je nutné seznámit provozovatele uzávěru s nutností výměny dveří, 
zárubní nebo celého požárního uzávěru. 
O tomto faktu je nutné provést záznam do provozního deníku, 
který je součástí "Servisní knížky" požárního uzávěru.
Obdobný postup zvolíme i v případě při kontrole dveřního uzávěru 
který není PBZ .



PROTOKOL KONTROLY POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU

Protokol o provedení pravidelné kontroly požárního uzávěru dle vyhl. č. 246/2001 Sb. požární prevenci, §7 provoz, kontroly, údržba a opravy
požárně bezpečnostních zařízení, §10 společné požadavky na kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.

Termín provedení prohlídky:

V objektu:

Provozovatel ( objednatel):

Kontrolované zařízení:

Typ kontrolovaného zařízení:

Popis a umístění kontrolovaného zařízení:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Kontrolu provedl:

Termín další prohlídky:













Montážní instrukce na osazení ocelových zárubní určených pro dveřní 

křídlo a montáž dveří DPB3

Postup osazování ocelových zárubní (typová řada SOLO-BT3)

Osazováním se rozumí pevné a přesné spojení ocelové zárubně s konstrukcemi stavby, 
tedy s konstrukcemi hlavní stavební výroby (HSV).

Osazení ocelové zárubně musí být především:

• pevné, aby nenastalo jakékoliv uvolnění nebo posunutí,

• přesné - prostorově i výškově, svisle i vodorovně, povolené odchylky dle

ČSN,
• čisté, musí být po osazení očištěny a okolní omítka dokonale opravena. Při osazování 

se zárubně nesmějí poškodit a po osazení musí být chráněny proti poškození.



Osazování ocelových zárubní se provádí nejčastěji při vyzdívání příček nebo zdí 

a je nutné dodržet tento postup:

• zjištění a odstranění vad na zárubni způsobených především dopravou nebo nesprávným uskladněním 

zárubní, dále je nutno zkontrolovat rozměr šíře zárubně v polodrážce v místě nadpraží a prahové spojky 

(při zjištění vady, kterou není možno odstranit přímo na stavbě - zárubeň neosazovat a reklamovat u 

dodavatele),

• osazení středu zárubně nad střed otvoru a vypodložení zárubně dřevěnými klíny u okrajů prahové spojky,

• vyrovnání zárubně do směru líce ke zdi nebo příčky a kontrola otevírání (pravé nebo levé dveře),

• vyrovnání stojek do svislé polohy a kontrola vodorovnosti nadpraží,

• kontrola výšky zárubně od váhorysu ke spodní ploše nadpraží zárubně. Tato výška se rovná jmenovité 

výšce zárubně (i dveří) tedy nejčastěji 1970 mm nebo 2100 (dle rozměru dveří),

• zajištění zárubně ve vyrovnané a nastavené poloze, např.: přivázáním stojek k pomocným sloupkům, 

rozepřením mezi stropem a podlahou nebo zavětrováním zárubně šikmými vzpěrami

• zajistit zárubeň rozepřením ve středu a ve spodní části zárubně,

• zazdění a zalití zárubně vápenocementovou maltou se provádí opatrně a nenásilně. Cihly nebo příčkovky 

je potřeba lehce zasouvat do dutého průřezu stojky, která se nesmí vychýlit dovnitř, a proto se zárubeň 

uprostřed výšky a ve spodní části rozpírá latí. Kotvy z páskové oceli přivařené v dutém průřezu stojky se 

opatrně vychýlí do vodorovné polohy a zazdí se do spáry zdiva nebo příčky,

• podbetonování prahové spojky a vynětí pomocných dřevěných klínů (podbetonování musí účinně zabránit 

nechtěné deformaci prahové spojky – například při šlápnutí na tuto spojku)

• odstranění pomocných sloupků nebo zavětrování, případně odříznutí prahové spojky se provede po 

zatvrdnutí malty,

• očištění zárubní od malty a obnovení základního přepravního nátěru zárubně pro zajištění dostatečné 

protikorozní ochrany povrchu zárubně do doby provedení jejího konečného nátěru.





Instrukce k montáži dveří DPB3:

• před započetím montáže si pečlivě prostudujte montážní návod. Vzhledem k tomu, že při zablokování dveří vinou špatné 

montáže může dojít k ohrožení majetku i zdraví osob, proveďte montáž přesně dle tohoto návodu. Výrobce 

neodpovídá za škody způsobené špatnou montáží a zásahem do konstrukce výrobku. Interiérové dveře DPB3 je možné 
montovat do odvětraných a vysušených prostorech s teplotou v rozsahu 15 až 35°C a s vlhkostí 30 až 50%. Rozdíl teplot 

mezi jednotlivými oddělenými prostory nesmí být větší než 5°C. Vyšší či nižší vlhkost, případně větší rozdíl teplot může 

způsobit nevratnou deformaci a poškození dveří. 

• Protipožárně bezpečnostní dveře DPB3 nelze zkracovat, zkrácením dojde ke změně parametrů dveří v rozporu s vystaveným 

certifikátem a ke ztrátě záruky na dveře.

V případě montáže vrchního kování, kde vrtáme do dveří otvory v místě zámku, 

je nutné po vyznačení pozice otvorů před vlastním vrtáním zámek ze dveří 

demontovat, jinak může dojít k zanesení zámku pilinami a následnému 

poškození jeho funkce. Na nefunkčnost zámku z tohoto důvodu není 

možné uplatňovat reklamaci. Lze využít možnosti přípravy otvorů pro kování 

při výrobě dveří formou objednání této služby u vybraného kování 

z katalogu SOLODOOR a.s.

• seřízení křídla se provádí na pantech TRIO 15x150 OZ PH BZ (RC3 2D) :

Imbus klíč č. 5 na zárubňovém pantu slouží k hloubkovému 

seřízení, imbus klíč č. 5 na dveřním pantu je k výškovému 

seřízení. Pokud dveřní křídlo nejde zavírat, je nutné 

upravit otvory pro pasivní pantové čepy, aby chod 

dveří byl bez odporu. Stejným způsobem se upraví 

otvory pro čepy zámku anebo otvor pro střelku 

a závoru zámku, dokud nejdou dveře plynule 

zamykat na dva západy, 



• po seřízení dveřního křídla, nasaďte horní díl pantu „1“ na dveřní díl pantu, (pozor na správnou 

orientaci (zahloubení) dílu pantu), poté zašroubujte čep „2“ pomocí imbus klíče č. 5. Následně 

zašroubujte jistící šroub 3 a 4 (červík na imbus klíč 2) a vrtákem o průměru 2mm strhněte hrany 

šestihranu, aby nešli jistící šrouby demontovat.   

TRIO 15x150 OZ PH BZ (RC3 2D)





Technologický postup montáže – osazování dvourámové ocelové zárubně UHKD

• Montáž se provádí do předem připraveného stavebního otvoru. 

• UHKD je dodávána ve smontovaném stavu, proto je nutno jednotlivé vruty vyšroubovat z drážky těsnění a rámy od sebe 

oddělit.

• Vyznačit nivelizaci (1000 mm od čisté podlahy) na osazované příčce a na rámu zárubně 

• Na rámu A demontovat pomocnou prahovou spojku.

• Vložit rám A, tj. rám se závěsy do stavebního otvoru a vypodložit rám zárubně v místě stojek

• Vyrovnat rám zárubně v otvoru a zkontrolovat kolmost a vodorovnost zárubně

• Provést ukotvení rámu zárubně pomocí pevných kotev (omega profilů), které jsou na rámu

• Po ukotvení rámu A je doporučeno provést vyplnění prostoru mezi příčkou a rámem montážní pěnou

• Na rámu B demontovat pomocnou prahovou spojku.

• Nasadit na ukotvený rám A rám B a po dosazení na příčku spojit vruty v drážce pro těsnění.

• Po provedení finálního nátěru vložit do drážky v polodrážce celoobvodové těsnění 

• Pokud po osazení zárubně vzniknou mezi zárubní a příčkou spáry, tak je doporučeno tyto spáry zatmelit vhodným 

elastickým tmelem.



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ









Stavební otvor a obložková zárubně

• Velikost stavebního otvoru měřte od hotové podlahy (koberce, dlažby) a sílu stěny 
s hotovými omítkami. 

• Maximální odchylka u klasických dveří s polodrážkou (falcových) je -1 cm až + 2 cm 
na šířku a -1 až + 1 cm na výšku

• Maximální odchylka u bezpolodrážkových (bezfalcových) dveří je - 0 cm až + 2 cm 
na šířku a -1 až + 1 cm na výšku



Stavební otvor a obložková zárubně
• Výška - jmenovitý rozměr+5cm , šířka – jmenovitý rozměr +10 cm

• Přesný otvor : tolerance výška + 4, šířka + 9cm (bezfalcových dveří vždy +5 a +10 cm)



Porovnání zárubně obložka 22 vs. 16 mm

• Výška - jmenovitý rozměr+5 cm, šířka – jmenovitý rozměr +10 cm

• Přesný otvor  -postačí + 4, respektive + 9 cm

• U bezfalcových dveří vždy +5 a +10cm



Porovnání zárubně obložka 22 vs. 16 mm



Požární obložková zárubeň



Požární obložková zárubeň



Obklad ocelové zárubně

Dveře vystoupí do prostoru
Průchod je menší na šířku o 3cm a na výšku o 1,5 cm !!
Zádlab u dveří vždy 80 (77) mm
OOZS – možnost pro panelové domy
Pro objednání obkladu ocelové zárubně musí být vždy vyplněný zaměřovací protokol !



Řez OOZ
Řez OOZS













Objednávkový systém MAX
• Obchodní partner

Adresa: ossd.solodoor.cz

Přístup – odeslat na marketing@solo.cz:
Jméno firmy
Jméno, příjmení, tel. kontakt a e-mail na konkrétní osobu, která požaduje 
přístup do objednávkového systému

Ceny – nákupní ceny bez a s DPH, doporučené prodejní ceny s a bez DPH
Možnost tisku objednávky a nabídky – ceny pro dealera s a bez DPH, možnost 
tisku bez cen
V systému MAX vytvoříte nabídku, kupní smlouvu, dodací list, zálohovou 
fakturu
Rychlá a jednoduchá navigace s možností vybrat produkt podle různých 
výchozích parametrů.















Vizualizace

• Zákazník má možnost zobrazení vybraných dveří 

v interiéru. Výběr je z 8 interiérů, další možnost je 

nahrát fotku reálného interiéru a dveře tam vsadit. Je 

dokonce možné do jednoho fota vsadit více dveří. 

• Zákazník může ve vizualizaci libovolně měnit: interiér, 

stěnu, podlahu, řadu, model, dezén, sklo a po dokončení 

volby se vrátí do konfigurátoru, kde jsou automaticky 

nastaveny jeho volby u dveří.

• Vizualizaci je možné provádět i na tabletech a mob. 

telefonech. 

• ODKAZ: https://www.solodoor.cz/cs/vizualizace/
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