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Rozmery stavebných otvorov pre obložkové drevené zárubne (pre dvere s polodrážkou a obyč. obložkami)

šírka [mm] výška [mm] šírka [mm] výška [mm] šírka [mm] výška [mm]

600 1 970 710 2 030 750 2 040

700 1 970 810 2 030 850 2 040

800 1 970 910 2 030 950 2 040

900 1 970 1 010 2 030 1 050 2 040

1 100 1 970 1 210 2 030 1 250 2 040

1 250 1 970 1 360 2 030 1 400 2 040

1 450 1 970 1 560 2 030 1 600 2 040

1 600 1 970 1 710 2 030 1 750 2 040

Pre rámové a kovové zárubne sú potrebné iné rozmery otvorov!
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Výška otvoru platí od DOKONČENEJ podlahy. Uvedené rozmery sú 

najviac používané, ale neplatia pre všetky zárubne. Pre protipož. dvere je 

nutné robiť presnejšie otvory!

Drevené obložkové, protipožiarne zárubne - kolekcie FK, LK, LB

Menovitý rozmer 

zárubne
Stavebný otvor

Vonk. rozmer zárubne 

pre 60 mm obložky
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Dôležité sú odchýlky od zvislosti  / 

rovinnosti. Dobre pripravený múr 

má odchýlky do 2 mm / 2 m. 

Merajte vždy 2 m dlhou vodováhou 

pri okrajoch otvoru. Múr nemá mať 

vlny a odchýlky v hrúbke. 

"0" 

• Múr, podlahy a strop musia mať 

dostatočnú požiarnu odolnosť. 

• Ku každým požiarnym dverám 

je možné použiť len typ zárubne 

uvedenej v certifikáte. 

• Dvere na únikových trasách sa 

majú mimo dverí na voľné 

priestranstvo otvárať v smere 

úniku. 

• Kľučky a kovania na únikových 

dverách majú byť také, aby sa 

na ne nezachytávalo šatstvo 

(rukávy). 

• Na protipožiarnych dverách 

mimo dverí do bytu musí byť 

zatvárač dverí, nesmie mať 

aretáciu. 

• Na požiarnych dverách alebo v 

ich blízkosti musí byť ťažko 

odstrániteľný nápis "Požiarne 

dvere". 

• Protipožiarne dvere majú 

montovať len vyškolené osoby a 

po montáži majú vyhotoviť 

Protokol k odovzdaniu uzáveru 

do užívania.  

pre  prot ipož iarne  dvere  

Je vhodné, ak majú špalety 5 cm 
a viac. V krajnom prípade majú 

mať 3 cm. 
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Obklady a sokle pri obložkových zárubniach

Prechody nerovnakých podláh pri obložkových zárubniach

 

• Ak budú obkladačky až nad výšku zárubne, treba ich nalepiť 
pred osádzaním zárubní, s výnimkov listiel, ak sú vyčnievajúce 
nad povrch steny. 

• Ak budú obkladačky nižšie ako je vrch zárubne, treba vynechať 
rady v okolí zárubne a tieto dolepiť až po osadení zárubne. 

• Sokle a prechodové lišty sa inštalujú až po osadení zárubní. 

Dobre - nenalepená 

listela 

Dobre - nenalepený 

posledný rad kachličiek 

• Prechody sa robia na inom mieste podľa druhu dverí - otočné, 
posuvné popri stene, posuvné do steny, ak sa použije prah, 
zase je treba použiť iné riešenie. 

• Prechodové lišty a prahy sa inštalujú až po zárubniach. Pri 
prechodových lištách je najvhodnejšie také riešenie, že zhruba 
1/3 šírky lišty je pod krídlom a 2/3 vyčnievajú von. 

Zle - prechod urobený  

na opačnej strane 

Zle - prechod urobený  

v kov. zárubni pre linoleum 

Správne 
Správne Správne - pod prah 
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Ukážka problémov zle urobených múrov (odklony)

Rozmery stavebných otvorov pre kovové zárubne

Postupnosť:  
1. Výber typu dverí (fólia/lamino/dýha/masív a 
kolekcie) 
2. Kontrola a úprava stavebných otvorov 
3. Omietky a stierky 
4. Podlahy (nedosoklovať) 
5. Obklady (nízke nedokončiť, listely neinštalovat) 
6. Zameranie pre výrobu dverí (môže byť aj po bode 
3) 
7. Objednávka dverí 
8. Vymaľovať 
9. Montáž dverí 
10. Dosoklovat 
11. Dokoncit obklady a listely 
12. Montáž prechodových líšt 

13. Vysprávky protipož. tmelom. 

Zle - výškové rozdiely 

Zle - výškové rozdiely 
Správne - podpražie 

Pôvodný stav Stav po  

vyspravení 

Odchýlky zvislosti odporúčam čo najviac zrovnať pri 
omietkach (“vytratiť“ pri okrajoch). Je nutné merať 
dvojmetrovou vodováhou. Dobrý stav je pri 
odklonoch do 2 mm. Zárubňa sa na „pántovej / 
zámkovej“ strane musí osadit zvisle, tým pádom 
odklony spôsobia medzery - viď fotografie. Na 
druhej strane múru sa dajú odklony ČIASTOČNE 
maskovať nastavovacími dielmi. 

Kovových zárubní pre protipožiarne dvere jestvuje 
viac typov, podľa druhu muriva a spôsobu montáže. 
Rozmery otvoru zvoľte podľa inštalovaného typu. 
Zárubňa pre požiarne dvere musí byť zabudovaná 
absolútne zvislo, vodorovne a v správnej výške. 
Protipožiarne dvere sa nesmú pri montáži upravovať 
(zhobľovať)! Ak máte zárubňu na zabetónovanie, 
nesmie sa ustaviť PU penou, ani protipožiarnou! 
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