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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 6550 Ocelové dveře základní ustanovení 
ČSN 74 6501 Ocelové zárubně všeobecné ustanovení 
ČSN 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 dveří B´+ H´ =  světlost zárubně (počítáno od + 0,00) 

 - křídlo - výška křídla ve falcu =  výška zárubně ve falcu: H´– 11,5 mm 
   - šířka křídla ve falcu =  šířka zárubně ve falcu:  – 13 mm 

- otvor  - doporučená vůle = 5 – 15 mm u stojin,10 – 15 mm u nadpraží                             
     (pokud je již otvor předem připraven)                                                             

  
2. montáž zárubně  

Dle typu zárubně. Více info. viz. montážní návody zárubní ZAKO®     
 

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 8x8 mm í 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. 

- spodní díly závěsů opatřit mazacím tukem, křídlo umístit do zárubně 
- 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. 
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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  

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 
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 

číslo:  PS 07-034 T/n 
 
Vydané podle § 13 zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a 

§ 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění zákona č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 

Výrobce prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení 

shody vlastností s požadavky technických předpisů. 

Výrobce: 
KOOPERATIVA, výrobn ě obchodní družstvo Uhlí řské Janovice 
Sázavská 786, PSČ 285 04, Uhlířské Janovice, IČO: 00028525 
vedené u Městského soudu v Praze pod sp.zn.Dr.XCIX 696 
 
Stanovený výrobek: 
Ocelové dve ře otvíravé vnit řní jednok řídlové a dvouk řídlové typ PN STK 74 6589 a PN STK 74 6586 
dvouplášťové, s polodrážkou, jednokřídlé (dvoukřídlové), otočné s doplňkovým příslušenstvím dle technického listu výrobku. 
 
Výrobek ur čen pro:                                         

Ocelové dveře jsou určeny pro interiérové použití s požadavkem požární odolnosti dle deklarovaných hodnot ve všech typech 
občanských, průmyslových a speciálních staveb. Jsou vhodné zejména pro technické zázemí budov, garáží a sklepů  
 
Použitý zp ůsob: 

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění ve znění nař. vlády  
č. 312/2005 Sb. 
posouzení shody: § 12 zákona č. 22/1997 Sb., a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. 
 
Identifika ční údaje doklad ů o zkouškách a posouzení shody: 

Certifikát výrobku č. 227/C5/2013/0477 ze dne 6.11.2013 
Protokol o certifikaci č. P5-05-0567 ze dne 2.9.2005 
Dodatek protokolu o certifikaci č. P5-05-0567/1 ze dne 6.11.2013 
Stavební technické osvědčení č. STO-05-567 + Změna č.3/13 platné do 31.7.2014 
Protokol o klasifikaci požární odolnosti PK2-08-05-049-C-1 ze dne 13.8.2010 platný do 13.8.2015 
Protokol o klasifikaci požární odolnosti  PK2-08-05-051-C-1  ze dne 13.8.2010 platný do 13.8.2015 
 
Seznam technických norem a p ředpis ů použitých p ři posouzení shody: 

Dle STO 
 
Údaje o AO: 

VÚPS – Certifikační společností s.r.o. Autorizovaná osoba  227 
Pražská 810, 102 21  Praha 10 
 
Výrobce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., požadavky uvedených 
technických předpisů, že výrobek je za obvyklého, výrobcem určeného použití bezpečný, a že přijal opatření, kterými zabezpečuje 
shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. 
 
 
Uhlířské Janovice 6.11..2013 
 
 
  
 
 
          …………………………………………………             ……………………………………………………… 

            Ing. Zdeněk Kunta           Ing. Miloslav Meloun 
 předseda představenstva družstva         místopředseda představenstva družstva 
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číslo:  PS 07-030 T/n 
 

Vydané podle § 13 zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a 

§ 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění zákona č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 

Výrobce prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení 

shody vlastností s požadavky technických předpisů. 

Výrobce: 
KOOPERATIVA, výrobn ě obchodní družstvo Uhlí řské Janovice 
Sázavská 786, PSČ 285 04, Uhlířské Janovice, IČO: 00028525 
vedené u Městského soudu v Praze pod sp.zn.Dr.XCIX 696 
 
Stanovený výrobek: 
Ocelové dve ře otvíravé vnit řní jednok řídlové a dvouk řídlové typ PN STK 74 6589  - EI 60 
dvouplášťové, s polodrážkou, jednokřídlé (dvoukřídlové), otočné s doplňkovým příslušenstvím dle technického listu výrobku. 
 
Výrobek ur čen pro:                                         

Ocelové dveře jsou určeny pro interiérové použití s požadavkem požární odolnosti dle deklarovaných hodnot ve všech typech 
občanských, průmyslových a speciálních staveb. Jsou vhodné zejména pro technické zázemí budov, garáží a sklepů  
 
Použitý zp ůsob: 

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění ve znění nař. vlády  
č. 312/2005 Sb. 
posouzení shody: § 12 zákona č. 22/1997 Sb., a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. 
 
Identifika ční údaje doklad ů o zkouškách a posouzení shody: 

Certifikát výrobku č. 227/C5/2013/0477 ze dne 6.11.2013 
Protokol o certifikaci č. P5-05-0567 ze dne 2.9.2005 
Dodatek protokolu o certifikaci č. P5-05-0567/1 ze dne 6.11.2013 
Stavební technické osvědčení č. STO-05-567 + Změna č.3/13 platné do 31.7.2014 
Protokol o klasifikaci požární odolnosti PK2-08-06-016-C-1 ze dne 27.2.2012 platný do 27..2.2017 
Protokol o klasifikaci požární odolnosti  PK2-08-07-009-C-1  ze dne 27.2.2012  platný do 27..2.2017 
Seznam technických norem a p ředpis ů použitých p ři posouzení shody: 

Dle STO 
 
Údaje o AO: 

VÚPS – Certifikační společností s.r.o. Autorizovaná osoba  227 
Pražská 810, 102 21  Praha 10 
 
Výrobce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., požadavky uvedených 
technických předpisů, že výrobek je za obvyklého, výrobcem určeného použití bezpečný, a že přijal opatření, kterými zabezpečuje 
shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. 
 
 
Uhlířské Janovice 6.11..2013 
 
 
  
 
 
          …………………………………………………             ……………………………………………………… 

            Ing. Zdeněk Kunta           Ing. Miloslav Meloun 
 předseda představenstva družstva         místopředseda představenstva družstva 
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NĚKTERÉ TYPY ZÁRUBNÍ ZAKO 
 
YH  (pro zdění) S (pro sádrokartonové příčky) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R (rohová, do silného ostění) HR (pro dodatečnou montáž) 

 
 
ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU: 

 

 

 


