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Požadavky na stavební připravenost pro obložkové zárubně: 

- Minimální teplota pro montáž dveří musí být 10°C, relativní vlhkost vzduchu musí odpovídat 
hodnotám 40-55%. V případě vlhkosti přesahující uvedené hodnoty může dojít k rozměrovým 
změnám nebo prohnutí dveří nebo zárubní, které nelze považovat za reklamovatelnou vadu. 
Montáž dveří a zárubní je nutné provádět do čistých prostor, bez stavebního odpadu, kde již 
nebudou prováděny žádné stavební práce, zejména zednické. Malířské práce jsou provedeny 
minimálně v rozsahu základních (prvotních) nátěrů. Jelikož se jedná o vnitřní dveře, staveniště 
musí být zabezpečeno proti povětrnostním vlivům. Všechny tyto podmínky musí být zajištěny po 
celou dobu montáže i po ní. 

- Vypínače, zásuvky či jiná zařízení v případě standardních obložkových zárubní mohou být nejblíže 
stavebnímu otvoru 5 cm. U obložek zárubní atypicky vyráběných vždy konzultovat s dodavatelem 
zárubní. To samé platí pro velikost „špalet-zrcátek“, pro kvalitní osazení standardních obložkových 
zárubní musí být nejméně 5 cm. Maximální odchylka u bezpolodrážkových (bezfalcových) dveří je 
-0,5cm až + 2 cm na šířku a -2cm až + 1 cm na výšku. Pro platnost všech odchylek od stanovených 
rozměrů stavebního otvoru je nutno dodržet pravoúhlost a rovinnost stavebního otvoru.   
 

Tabulka stavebních otvorů pro dveře a zárubně dle ČSN. Odchylka šířky a výšky stavebního otvoru je 
přípustná maximálně do 1cm pro polodrážkové provedení dveří.    
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