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Návod na údržbu trezorových dverí

Na trezorové dvere ako súčasť stavebného diela sú kladené vysoké technické požiadavky. Okrem dôležitého ošetrovania zámkov 
a kombinácií, by ste mali priebežne kontrolovať povrch a kotvenie trezorových dverí, prípadne rámu trezorových dverí. Pri zistení po-
škodenia povrchovej úpravy, je potrebné poškodené miesta ihneď opraviť, aby nedošlo ku korózii.

Pri realizácii omietok, oprave vnútorného ostenia alebo akýchkoľvek stavebných prácach nesmie v žiadnom prípade dôjsť k znečis-
teniu alebo zaneseniu otváracích komponentov trezorových dverí omietkovinou, maltou a pod. Pri nanášaní omietok, je dôležité aby 
bolo zabezpečené dôkladné odvetrávanie a vysúšanie stavby, by nedošlo z dôvodu nadmernej vlhkosti ku korózii trezorových dverí 
a komponentov. Nadmerná vlhkosť zle pôsobí aj na zámkové mechanizmy trezorových dverí. Z uvedených dôvodov odporúčame 
montáž dverí po nanesení a vyschnutí omietok alebo použiť iné možnosti povrchových úprav stien.

Aby bola zachovaná funkčnosť trezorových dverí, je potrebné urobiť najmenej raz ročne nasledujúce úkony:
• U trezorových zámkov, kombinácií, ktoré majú bezpečnostný charakter, je potrebné v pravidelných intervaloch kontrolovať ich 

opotrebenie.
• Všetky viditeľné pohyblivé časti a uzatváracie miesta trezorových dverí je potrebné pravidelne kontrolovať a udržiavať čisté a suché.
• Je potrebné používať iba také čistiace a ošetrovacie prostriedky, ktoré nenarušia ochranu proti korózii.
• Profylaktickú prehliadku je potrebné vykonať minimálne 1x za 24 mesiacov
Tieto pokyny platia tiež pre iné typy trezorových dverí, o ktorých nebolo v tomto návode špeciálne písané (napr. PANICROOM  
a PANICROOM LIGHT a pod.)

V prípade ak si klient samovoľne vymení akýkoľvek bezpečnostný prvok trezorových dverí, alebo urobí aký-
koľvek neodborný zásah spoločnosť EUROSAFE s.r.o. nezodpovedá a nezaručuje deklarovanú triedu odolností 
mreží podľa EN 1143-1 a pokiaľ by to bolo vykonané počas plynutia záručnej doby, tak prípadné reklamácie ne-
budú považované za záručné servisy. V prípade ak boli trezorové dvere vystavené nadmernej vlhkosti (vlhkosť pro-
stredia je väčšia ako je štandard v interiéri bytov a domov), prípadné reklamácie nebudú považované za záručné servisy.

Ak sa počas prevádzky objavia iné signály, ťažký chod zámku alebo rozvoru a máte podozrenie, že zámok trezo-
rových dverí nepracuje správne, obráťte sa včas s problémom na servisnú spoločnosť.

Poznámka:
Naša spoločnosť nepreberá žiadnu záruku za zlyhanie spôsobené nesprávnym používaním, nedodržaním po-
kynov uvedených v návode na obsluhu a v návode na údržbu alebo použitím nenáležitej sily alebo nesprávneho 
zaobchádzania alebo nadmernej vlhkosti, ani v prípade poškodenia vlastníctva alebo majetku, ktoré bolo naprí-
klad spôsobené nesprávnym uzavretím trezorových dverí.

Chrán si svoje, kým je tvoje ...
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