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Všeobecný návod a záručné podmienky
Držadlá na dvere © apex Banská Bystrica, aktualizované: 2. 1. 2019

Použitie: Držadlá sú vyrobené z antikóru a sú určené na montáž na dverné krídla (dvere), ako varianta ku kľučkám alebo pre 
ľahšiu manipuláciu dverami postihnutými ľuďmi.  

Pred začatím montáže si preštudujte celý návod

Obojstranná montáž do drevených, 
plastových alebo hliníkových dverí: 

1. Rozmerajte si miesta pre otvory, 
držadlo je potrebné kotviť do pevného 
rámu a tak, aby sa dalo pohodlne 
odomykať (ak dvere majú zámok).

2. Navŕtajte diery φ 10mm skrz dvere, 
dajte si záležať na rozstupe a 
vodorovnosti dier.

3. Na skrutky nasaďte špulky, prestrčte 
cez diery a zaskrutkujte do držadla. 
Dodržte orientáciu podľa obrázka!

4. Nasaďte druhé držadlo a zaistite 
skrutkami (červíkmi).

Jednostranná montáž do drevených, 
plastových alebo hliníkových dverí: 

1. Rozmerajte si miesta pre otvory, 
držadlo je potrebné kotviť do pevného 
rámu a tak, aby sa dalo pohodlne 
odomykať (ak dvere majú zámok).

2. Navŕtajte diery, φ a hĺbku podľa kotiev. 
Dajte si záležať na rozstupe a 
vodorovnosti dier.

3. Na skrutky nasaďte špulky, a 
zaskrutkujte do kotvy. 

4. Nasaďte držadlo a zaistite skrutkami 
(červíkmi). 

Obojstranná montáž do celosklených dverí: 

1. Zadajte do výroby pri objednávke 
dverného krídla potrebný rozstup, 
priemer (φ 14mm) a umiestnenie dier. 

2. Na skrutky nasaďte špulky, plastové 
podložky pod ne, plastovú rúrku na 
skrutku, prestrčte cez diery, založte 
druhú plastovú podložku a zaskrutkujte 
do držadla (viď obrázok). Dodržte 
orientáciu podľa obrázka!

3. Nasaďte druhé držadlo a zaistite 
skrutkami (červíkmi).

Detail obojstranného uchytenia na 
celosklené dvere.

Pod držadlá je možné vyrobiť atypické 
podložky.

Záruka: 

Nedodržaním  horeuvedeného sa 
stráca nárok na záruku. Záruka zaniká 
aj použitím výrobku na iné účely ako bol 
skonštruovaný alebo zamýšľaný. 
Oprávnenie na bezplatnú záručnú 
opravu zaniká taktiež ak výrobok bol 
poškodený živelnou pohromou, 
mechanickym poškodením, neopatrnou 
obsluhou, vlámaním, vplyvom 
pôsobenia okolitých stavebných 
konštrukcií alebo pri stavebných alebo 
udržiavacích prácach v objekte). Záruka 
je v trvaní 24 mesiacov odo da predaja.
Návod je univerzálny pre rôzne druhy 
dverí, preto sa vami zakúpených 
výrobkov netýkajú všetky body.
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Montáž: 

Pred montážou (kúpou):  držadlá (nespisovne madlá), sa uchytávajú rôznorodo, preto sa uistite, či máte vhodný 
spojovací materiál (obojstranné uchytenie, jednostranné uchytenie, uchytenie do celoskleného krídla) a v potrebnej dĺžke. 
Potrebná dĺžka skrutky pre obojstrannú montáž je hrúbka dverí + 30mm, pre jednostrannú montáž sa dĺžka skrutky má rovnať 
hrúbke dverí.
Pre veľmi namáhané miesta neodporúčame držadlá s veľkým vyosením, alebo to musia byť špeciálne typy držadiel zvláštnej 
konštrukcie.
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