
Informace, postup lakování, návod k montáži obložkových zárubní  

Vážený zákazníku, tímto návodem bychom Vás chtěli upozornit na některá specifika našeho výrobku. Jedná se o 

dřevěné obložkové zárubně dodávané v surovém stavu, to znamená, že nejsou povrchově chráněny, je proto 

nutné dodržovat následující upozornění a doporučení.  

Doporučení:  

 rozbalené obložkové zárubně umístěte na suché místo  

 obložkové zárubně nikdy neinstalujte do mokrých staveb, do staveb, kde je čerstvě vymalováno, zhotovena 

podlaha nebo tam, kde je z nějakého důvodu zvýšena vlhkost nad běžnou úroveň, to je cca 50% 

  před montáží je obložkové zárubně nutné natřít, nastříkat nebo nalakovat a to velmi pečlivě po celém povrchu, 

aby se zabránilo vnikání vlhkosti do dřeva a tím se zamezilo jeho pracování (změnu rozměrů, praskání, 

kroucení) 

 Lakování:  

 lakování provádějte nejméně ve třech vrstvách  

 po nátěru a zaschnutí první napouštěcí vrstvy (může být ředěná dle pokynů výrobce laků) proveďte 

přebroušení natřené plochy smirkovým papírem č. 120 – 150  

 přebroušený povrch důkladně zbavte prachu a případných nečistot (můžete použít i navlhčený hadřík)  

opakujete druhý nátěr a po jeho zaschnutí opět přebroušení smirkem č. 150  

 proveďte třetí nátěr a již nebruste  

 obložkové zárubně je nutné po celou dobu užívání udržovat v natřeném stavu, aby se zabránilo vnikání 

vlhkosti  

 obložkové zárubně není vhodné vystavovat přímému působení tepelného zdroje (dochází k seschnutí)  

Montáž: (můžete svěřit specializované firmě, nebo dbát následujících doporučení)  

 na pevné podložce (např. podlaze) smontujte pevné části ostění s krycími lištami  

 do drážek v šikmé části krycí lišty vložte elipsovou lamelu, pomocí které dojde k vystředění lišt  

 spojte postupně horní díl a boky 

  do předvrtaných otvorů v rohovém spoji vložte spojku se dvěma excentry  

 otočte bílými excentry - dojde ke stažení rohu krycí lišty  

 zajistěte ostění - do drážky v horní části boku ostění zasaďte pružinovou spojku, doklepněte pružinovou spojku 

do drážky v horním dílu ostění, na každé straně použijte dvě pružinové spojky  

 smontovanou část postavte do připraveného stavebního otvoru  

 stavební otvor musí být stavebně zapraven a musí být minimálně o 30 mm širší a o 15 mm vyšší, než je vnější 

rozměr dveří  

 obložkové zárubně vyvažte na rovinu a kolmost, zaklínujte minimálně na třech místech (nejlépe 10 cm nad 

zemí, uprostřed a cca 30 cm od vrchu)  



 rozepřete obložkové zárubně připravenými laťkami, aby po aplikaci montážní pěny nedošlo k prohnutí 

obložkové zárubně, případně k vytočení ostění  

 zavěste dveře a překontrolujte správnou funkci, popřípadě dolaďte pomocí pantů  

 pokud je vše v pořádku, vyplňte otvor montážní pěnou a ponechte ji zatvrdnout podle pokynů výrobce  

 na pevné podložce (např. na podlaze) smontujte krycí lištu s perkem, perko potřete lepidlem a celou část 

zasuňte do středového dílu obložky, místo lepidla je možné použít i silikon (doporučujeme potřít jen lehce, pro 

případ, že byste potřebovali obložku někdy demontovat)  

 do drážky ve falci zasuňte těsnění stromečkem  

 po zaschnutí montážní pěny a lepidla či silikonu jsou obložkové zárubně plně funkční 


