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KONTAKT 
 

Kooperativa v.o.d. 
Sázavská 786 
285 04 Uhlířské Janovice 
Czech Republic 
 
IČ: 000 28 525 
DIČ: CZ 000 28 525 
 
GPS:  49.879123,15.05324 
WEB: www.kooperativa-vod.cz 
MAIL: zarubne@kooperativa-vod.cz 
TEL: +420 327 551 412 
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MONTÁŽNÍ NÁVOD 

 
Při montáži je třeba řídit : 
ČSN 73 6330 Zámečnické práce stavební 
ČSN 74 6610 Kovová vrata 
ČSN EN 12604 Mechanické vlastnosti 
ČSN EN 12635 Montáž a použitíČSN 74 6511 Ocelové zárubně 
ON 73 3420  Natěračské práce stavební - základní ustanovení 
ON 73 3422  Natěračské práce stavební - nátěry na kovech 
 
 

1. kontrola základních rozměrů  
- zárubeň - jmenovitý rozměr B + H = světlost staveb. otvoru (počítáno od + 0,00) 

                                                                  
  
2. montáž zárubně 

 
- určit ± 0,00 z toho + 1 000,00 mm 
- na zárubni označit + 1 000,00 mm  
- na rovné ploše sestavit L zárubeň vč. prahové spojky 
- kontrolovat rozměry a pravoúhlost 
- ve stykových rozích svařit koutovým svarem 
- pokud jsou nutné kotevní úchyty (do zdiva), tyto přivařit na zárubeň 
- umístit zárubeň do otvoru dle výšky (v případě potřeby podložit) 
- vyrovnat – svislost stojin (vodováha, olovnice) a vodorovnost nadpraží (vodováha) 
- kontrola úhlopříček 
- přichytit provizorně k nosné konstrukci – pozor na překroucení profilu zárubně 
- připevnit zárubeň z pohledové strany cca po 500 mm (klást důraz na připevnění u 

závěsů) 
- vypodložit mezeru mezi zárubní a nosnou konstrukcí a připevnit zárubeň z vnitřní 

(zadní) strany 
 
 

3. Montáž křídla se zámkem 
- křídlo opatřit finálním nátěrem 
- cylindrickou vložku umístit do zámku a zajistit šroubem M 5x80 ČSN 02 1151 
- do čtvercového otvoru v zámku 9x9 mm umístit vyrovnávací pouzdro,  které 

umožní použít kliku s běžným čtyřhranem 8x8 mm  
- nasunout kliky se štítky do otvoru v zámku a srovnat. Podle štítků vyvrtat otvory 

3,2mm v plášti křídla a šrouby do plechu 3,9x9,5mm ČSN 02 1236.05 štítky 
připevnit. Kliky pojistit stavěcím šroubem. Závit stavěcího šroubu opatřit lepidlem 
na kov, proti uvolňování kliky při provozu. Výrobce dveří doporučuje používat 
zátěžové kování nebo alespoň štítky se čtyřmi připevňovací šrouby. 

- křídlo umístit do zárubně, mezi horní a spodní díl závěsu umístit kryté axiální 
ložisko 
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- čepy závěsu průměru 14x 155 mm opatřit mazacím tukem a lehkým poklepem 
gumovou paličkou nasunout shora čepy do závěsu 

- zátku do spodního dílu závěsu umístit stejným způsobem jako čep 
- do horních otvorů těsně pod hlavou čepu našroubovat stavěcí šrouby M 6x 6 proti 

vysazení čepu 
- do drážky v zárubni natlačit těsnění 
- křídlo dveří zavřít a kontrolovat dosednutí na zárubeň (u dvoukřídlových dveří  na 

křídlo se zástrčí), funkci střelky a závory zámku. Případně připilovat hranu otvoru 
pro střelku pro pevné dosednutí. 

- u protipožárních dveří  typu EI a EW opatřit křídlo zpěňovací samolepící páskou. 
Ta se umístí na křídlo dveří do mezery mezi křídlo a zárubeň (příp.pevné křídlo) 

-    u dveří kouřotěsných (S), lepit těsnění profilu L do vnitřních rohů křídla a zárubně 
- křídlo vyzkoušet, kontrolovat celkovou funkci dveří, jejich pevnost při zavření, 

lehkost při otevírání, zamykání, mezery u prahu atd. 
 
 

NÁVOD NA ÚDRŽBU 
 
Na výše uvedeném typu dveří se provádí tyto periodické kontroly v intervalu minimálně 
jednoho kalendářního roku: 
 

1. u mechanicky ovládaných dveří je nutné provést: 
- kontrolu a případné dotažení šroubových spojů na: 
- použitém kování (panikového madla, kování u dveřního zámku) 
- kotevních šroubech zárubně (u šroubovaných zárubní) 
- dotažení stavěcích šroubů na horním dílu závěsů 
- kontrola dotažení pojistného čepu proti vysazení 

2. kontrola stavu nátěru 
3. kontrola správného chodu zámku a jeho případné promazání  
4. kontrola a seřízení použitého dveřního zavírače  
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

1. Společnost Kooperativa v.o.d. poskytuje na svoje výrobky záruku pod podmínkou, 
že budou instalovány v souladu s přiloženým návodem na montáž, a budou 
používány na účel, ke kterému jsou určeny. 

2. Záruční podmínky jsou v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele. 
3. Záruka na výrobky je 24 měsíců a začíná platit ode dne vyznačeného na pořizovacím 

dokladu. 
4. Kupující je při reklamaci povinen předložit zboží a doklad o jeho nabytí. 
5. Výrobce se zavazuje, že po prohlédnutí reklamovaného zboží vyřídí reklamaci do 30 

dní. 
6. Charakter vady a způsob vyřízení reklamace zabezpečuje prodávající, nebo výrobce. 
7. Jestliže se zboží neshoduje s údaji na pořizovacím dokladu, je třeba tuto skutečnost 

reklamovat ještě před jeho instalací. 
8. Záruční podmínky ztrácí platnost v případě, že: 
- byly vykonány jakékoliv úpravy na rámu, nebo dveřním křídle 
- byla narušena konstrukce 
- není doložen doklad prokazující nákup výrobku v reklamační lhůtě, nebo do 

dokladu byly dodatečně vpisovány údaje neoprávněnou osobou 
9. Záruka se nevztahuje na: 
- mechanické, nebo chemické poškození způsobené nedbalým zacházením 
- škody vyplývající z náhodných situací, nezávislých na vůli výrobce, jako jsou 

živelné pohromy apod. 
- škody způsobené zvířaty 
- chybějící části zjištěné po odběru výrobku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOOPERATIVA v.o.d. Uhlířské Janovice Stránka 5 
 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
   

 
ES prohlášení o shod ě   č.  ES PS 014-001 

podle § 13 zákona č.22/1997Sb. ve znění pozdějších úprav a § 5 nařízení 
vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších úprav 

  
   

Výrobce: KOOPERATIVA, výrobn ě obchodní družstvo Uhlířské Janovice 
Sázavská 786,  285 04  Uhlířské Janovice 

IČO  00028525 
 

      prohlašuje tímto, že 

Ocelová otočná vrata  vyrobená  dle PN STK 74 6617, s ručním 
ovládáním pro zabudování do obvodových plášťů budov 

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS) 
nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011 o stavebních výrobcích, pokud budou 
instalovány v souladu s montážním návodem, obsaženým v dokumentaci výrobku 

Vrata jsou ve shodě s přílohou ZA.1 ČSN EN 13241-1, vyd. srpen 2004; Vrata – Norma 
výrobku, Část 1 :  Výrobky bez vlastnosti požární odolnosti nebo kouřotěsnosti                                                                                                         

 
 Počáteční zkoušky typu výrobku provedla Notifikovaná osoba 1390 – CSI, a.s. Praha,         

  pracoviště  Zlín, K cihelně 304, 764 32 Zlín 
Posouzení shody typu je uvedeno v protokolu o počáteční zkoušce typu č. 1390-CPD-267-13/Z 

 
 
           Na výrobek se vztahuje prohlášení, že neobsahuje nebezpečné  látky ve smyslu článku 4.2.9. ČSN EN 13241-1 
     Výrobky také nejsou klasifikovány podle zákona č. 356/2003 Sb. , jako  nebezpečné 
     Výrobce tímto potvrzuje, že vlastnosti stanoveného výrobku splňují základní požadavky podle přílohy č.1  Nařízení 
vlády 
     č. 190/2002 Sb., ve znění pozdějších úprav  a požadavky uvedených  technických předpisů a norem. Dále výrobce 
potvrzuje ,       že výrobek  je za podmínek obvyklého (výrobce určeného) použití bezpečný, a že přijal opatření , kterými 
zabezpečuje  shodu     všech výrobků uváděných  na trh s technickou dokumentací a základními  požadavky. 

 

 
Vystavil:                                                        Schválil:  

  
 
 Stanislav Novotný                               Ing. Zdeněk Kunta                        Ing. Miloslav Meloun  
             vedoucí výroby                                   předseda představenstva                     místopředseda představenstva 
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Ocelová otočná vrata, PN STK 746617, s ručním ovládáním 

pro zabudování  do obvodových plášťů  budov 

ZÁKLADNÍ  VLASTNOSTI Deklarované vlastnosti Protokoly a doklady 

Součinitel prostupu tepla 
U (W/m2K) 

2700 x 2700      2,57 
3000 x 3300      2,53 
3300 x 3600      2,53 
3600 x 3600      2,53 

Protokol o počáteční 
zkoušce typu 
č. 1390-CPD-267-13/Z 

Vodotěsnost Třída 0       –,,-- 

Průvzdušnost Třída 0       –,,-- 

Trvanlivost vodotěsnosti, 
součinitele prostupu tepla a 
průvzdušnosti proti degradaci 

Rozměr              počet cyklů 
2700 x 2700      50 000 
3000 x 3300      50 000 
3300 x 3600      20 000 
3600 x 3600      20 000 

      –,,-- 

Únik nebezpečných látek Splněny výrobkové normy s kladným 
výsledkem 

     –,,-- 

Bezpečnost otvorů ( u křídel se 
svislým směrem posuvu) 

Nevztahuje se na sledovaný typ vrat     - 

Ovládací síly (pro motor.vrata) Nevztahuje se na sled.typ vrat     - 

Omezení sil Nevztahuje se na sled.typ vrat      - 

Zařízení k omezení sil Nevztahuje se na sled.typ vrat     - 

Ochrana míst rozdrcen omez.sil Nevztahuje se na sled.typ vrat      - 

Ochrana míst střihu omez.sil Nevztahuje se na sled.typ vrat     - 

Snímací ochranná zařízení Nevztahuje se na sled.typ vrat     - 

Bezpečnostní ochrana před 
naražením 

Nevztahuje se na sled.typ vrat     - 

Tipovací zařízení Nevztahuje se na sled.typ vrat     - 

Odolnost proti zatížení větrem 
třída 0: bez zatížení větrem 
třída 1: menší jak 300Pa 
třída 2: menší jak 450 Pa 
třída 3: menší jak 700 Pa 
třída 4: menší jak 1000 Pa 

Rozměr           tlak  sání       sání 
                                zámek   zámek pož. 
2700 x 2700      4      3               4 
3000 x 3300      4      2               4 
3300 x 3600      4      1               4 
3600 x 3600      4      0               4 

     –,,-- 

 
 
 
 

ES prohlášení o shod ě   č.  ES PS 013-001 
podle § 13 zákona č.22/1997Sb. ve znění pozdějších úprav a § 5 nařízení 

vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších úprav 
P ř í l o h a  č . 1  
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POPIS VÝROBKU 
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