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Vnitřní předpis výrobce 

Směrnice pro vizuální posouzení vnitřních dveřních prvků 

1. Rozsah užití 

Tato směrnice je určena pro vizuální posouzení již namontovaných funkčních interiérových dveří a jejich zárubní v 
objektu. 

2. Posouzení 

Pro posouzení vizuálně rozeznatelných nedostatků je rozhodující pohled na finálně instalovaný prvek ve standardně 
používaném stavu. Dosud nenainstalované prvky se posuzují ve standardní poloze používání na stojato. Zkouška se 
provádí na vzdálenost 1,5 m při úhlu pohledu, který odpovídá běžnému užívání v místnosti. Výška pohledu pro 
posouzení je stanovena na cca 1,5 m resp. ve výšce očí. Posouzení probíhá při světelných poměrech, které odpovídají 
osvětlení místnosti denním světlem nebo běžnému osvětlení umělému. Nepřípustné je nasvícení reflektory, přímé slunce 
nebo přímé nasvícení umělým zdrojem. 

Upozornění: 
Označení domnělých vad musí být před posouzením odstraněno. 
Nepřípustné jsou: viditelné stopy broušení, praskliny, vyčnívající dřevní vlákna, zbytky lepidel. 
Přípustné jsou: připevnění zasklívacích lišt nastřelovacími drátky a šrouby, které nesmí rezavět a jejich provedení musí 
být čisté. Viditelné pokosové spojení zárubní. Dorazové části musí být čistě opracované a povrchová vrstva a úprava 
musí překrývat nosný materiál. 
Zhotovitel nenese odpovědnost za neodborné zásahy do vlastností díla.  

Výrobní a montážní tolerance 

Povolené tolerance: 

výška křídel +/- 2,5 mm 

šířka křídel +/- 2 mm 

prohnutí křídel na výšku +/- 4 mm 

hloubka polodrážky +/- 0,5 mm 

zadlabání zámku (umístění střelky) +/- 0,5 mm 

umístění a rovinnost rámečků                                +/- 2 mm                 

šířka zárubně +/- 1,5 mm 

šířka zárubně u pokosového spoje +/- 0,5 mm 

výška zárubně +/- 3 mm 

umístění protiplechu v zárubni +/- 0,5 mm 

rozteč navrtání pantů +/-1 mm 

spára mezi křídlem a podlahou 3 až 8 mm 

Reklamace na výrobek (dveřní křídlo, zárubeň) nebude uznána pokud jednotlivé rozměry dveří a zárubní nebo funkčních 
či montážních spár nejsou větší než výše uvedené povolené tolerance a to jak jednotlivě nebo dohromady. 
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