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Pred začiatkom montáže skontrolujte všetky diely. Vadné diely bezodkladne reklamujte. Diely, 
ktoré boli montované, nie je možné reklamovať na zjavné vady. Nedodržaním  
horeuvedeného sa stráca nárok na záruku. Oprávnenie na uplatnenie záruky  zaniká taktiež ak 
výrobok bol poškodený živelnou pohromou, mechanickym poškodením, neodbornou 
montážou, neopatrnou obsluhou či používaním, vlámaním, vplyvom pôsobenia neobvyklých 
parametrov  okolitého prostredia.   
Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté bežným opotrebením, nevhodným uskladnením alebo 
použitím výrobku na iný účel ako bol myslený a skonštruovaný. Záruka je v trvaní 24 mesiacov 
odo dňa predaja. 
  

Návod na montáž, používanie a záručné podmienky 

Prieduchy zabezpečujú prúdenie vzduchu skrz dvere, hlavne pri nútenej výmene vzduchu, resp. odvetraní dverí na pivnici a 
podobne.  Pri otváraní dverí dbajte na to, aby ste povrchové vrstvy nepoškodili údermi do skríň a podobne. Nie sú na ne kladené 
žiadne zvláštne požiadavky pri používaní. 

2. Vo vymeraných miestach prevŕtajte 
diery skrz krídlo, použite tenký vrták 
(napr. Ø 2). Musíte vŕtať kolmo na 
plochu, tak aby sa vám nezmenili 
rozostupy na druhej strane dverného 
krídla. 

4. Menšie priemery vŕtajte z tej strany, 
skadiaľ chcete mať na prieduchy krajší 
pohľad. Na chodbách dajte pozor, aby 
ste mali orientáciu na všetkých dverách v 
pohľade rovnakú.  

5. Do otvorov vložte polprieduchy s 
väčšími priemermi a do nich vložte z 
opačnej strany polprieduchy s menšími 
priemermi.  Nepoužívajte lepidlá ani 
silikóny. 

6. Z jednej strany pridržte prieduch 
rukou alebo vhodným materiálom 
ktorý nepoškriabe povrch a z druhej 
strany narazíme polprieduchy do seba 
gumeným kladivom, s citom, aby sme 
nepoškodili povrch.  

1. Rozmerajte si potrebné rozstupy pre 
prieduchy, nezabudnite na to, že 
zárubňa prekrýva časť krídla. 

3. Vyvŕtajte diery. Nesmiete vŕtať skrz 
dvere na jeden raz! Vŕtajte približne do 
polovice a zvyšok dovŕtajte z opačnej 
strany. Použite dva priemery, napr. pre 
voštin. dvere hrčovníky Ø 40 a Ø 45. 

Nie je nutné a neodporúčame používať žiadne chemické čistiace prostriedky. Občas pretrite kovania mäkkým flanelom 
navlhčeným vo vode so saponátom.   

Odpočítajte prekrytú 
časť pri výpočte 

rozstupov. 

Prieduchy sú určené pre použitie na vnútorných dverách hrúbky 40 mm.  

Pred začatím montáže si preštudujte celý návod 
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