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Dodávka a montáž podlahových krytin a interiérových dveří se zárubní včetně kování

ČSN EN ISO 9001:2009

Požadavky na stavební připravenost
pro osazení dveří a zárubní SAPELI

Výrobky budou vyrobeny a dodány dle norem SAPELI (DVB) 01-74-95, 02-74-95, 0374-96, 04-74-96. Doloženo prohlášením o shodě.

Stavební připravenost

Pro dveře interiérové nepožární i požární požadujeme stavební otvory širší 0 10 cm
na šířku a o 5 cm vyšší na výšku od hotové podlahy k průchozímu rozměru. Příklad
pro zárubeň 80/197 – průchozího rozměru je potřeba vytvořit stavební otvor 90/202
cm od dokončené podlahy.
Obkladovou zárubeň lze osadit pouze na sílu stěny, která je připravena v toleranci
+ 15 mm, - 10 (-18) mm k zadání rozměru objednavatelem. Zhotovitel požaduje
zadat sílu stěny na celé liché centimetry. Zhotovitel požaduje, aby síla stěny
v konkrétním stavebním otvoru byla shodná nebo ve stejné toleranci pro protilehlé
strany i horní část stavebního otvoru.
Zhotovitel doporučuje, aby před osazením dveří a zárubní byly dokončeny podlahy.
V případě, že podlahy nebudou dokončeny, objednavatel bude montážní firmě
určovat, do jaké výše budou zárubně osazovány. / zápis deník /.
Dveře a zárubně budou montovány do suchých prostor s relativní vlhkostí 40 – 50 %
s podmínkou dostatečně proschlého zdiva a omítky. Dveře a zárubně budou
montovány na dokončený stavební otvor, kde budou hotové omítky, obklady a
nátěry. Minimální teplota pro montáž je stanovena + 10 °C.
Montáž standardních dveří (bez zvýšené klima úpravy) se nesmí provádět do prostor,
kde na dveře bude působit vnitřní a vnější teplota s rozdílem větším než 10 °C.
Objednavatel se zavazuje, že pro přepravu zboží na stavbě budou k dispozici výtahy.
Jestliže nebudou zabezpečeny, bere objednavatel na vědomí, že dodavatel zboží
bude účtovat 1 % z ceny takto přepravované hmoty do jednotlivých pater.
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