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Protipožiarne dvere je možné montovať len do zárubní ktoré sú ku konkrétnemu typu určené, resp. povolené. Pri 
kovových zárubniach je rozdiel hlavne v tom, že sú z hrubšieho plechu, majú odolnejšie pánty a pásovinu na ukotvenie, 
resp. niektoré typy sa pevne ukotvujú skrutkami do špalety. 
 Otvory bývajú rôzne, preto sa na konkrétny rozmer informujte u dodávateľa protipožiarnych dverí.
 Dodržte presne rozmer, vzhľadom na to, že otvor nie je možné dodatočne znižovať Styrodurom a pod., pretože  

priečka musí mať min. takú požiarnu odolnosť ako dvere a musí byť dostatočne „nosná“.
 Dvere majú byť nad vodorovnou rovnou podlahou. Prípadný výškový rozdiel môže spôsobovať problém, keďže 

spodok dverného krídla sa musí nachádzať v studenej vzduchovej vrstve nad podlahou, aby sa zabránilo prejdeniu 
plameňa na druhú stranu krídla. Pri výškovom rozdiele podláh je riešením napr. umiestnenie dverí na nižšiu podlahu.

 Ak dávate úzku zárubňu do hrubého múru, je vhodné osadenie pántovej strany zárubne na začiatok múru, aby sa dalo 
zvesovať krídlo a aby nebol problém s montážou zatvárača. Ak to nie je možné, je vhodné urobiť zúžené špalety ktoré 
urobia miesto pre zatvárač a zvešiavanie krídla. 

 Pred zadaním do výroby si ujasnite či potrebujete zárubňu so zapustením pod podlahu (obyčajne 30 mm), alebo na 
„nulu“. Následne tak aj pripravte otvor, buď o pár mm pod -30mm, alebo pripravte dokončenú podlahu.

 Dajte si záležať na zvislosti a vodorovnosti stavebných konštrukcií.

Stavebné otvory pre protipožiarne kovové zárubne a ich osadenie 
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Príprava stavebných otvorov pre kovové zárubne
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Osadenie protipožiarnej zárubne treba vykonať precízne, pri zlom osadení je často jediným riešením vysekanie zárubne a 
nové osadenie. Je to preto, že protipožiarne dvere nie je možné (alebo len veľmi obmedzene) upravovať, resp. kovové 
krídla sa nedajú vôbec. Druhý dôvod je ten, že dvere musia bezchybne fungovať, musia sa vždy samé uzavrieť, čo pri krivo 
osadenej zárubní nie je možné, bežná stavebná prax – nastavenie zatvárača na tresnutie dverí funguje len veľmi krátko. 
Ďalším dôvodom je, že je určená min. medzera nad podlahou, taktiež aj v poldrážke. Pri odstávajúcom krídle (krivo 
osadená zárubňa) dochádza k nepríjemnému javu. Bitumenová páska neutesní krídlo ako má, ale ho odtisne ešte viac od 
zárubne. Nepodceňujte preto osadenie protipožiarnych kovových zárubní.
 Ak  je zárubňa určená na zamurovanie, nesmie sa v žiadnom prípade použiť na jej ukotvenie polyuretánová pena, a to 

ani protipožiarna! Pena neudrží zárubňu pri požiari a zabraňuje jej ochladzovaniu skrz betón do telesa steny.
 Zárubňu si osaďte do presnej výšky podložkami a je vhodné jej ukotvenie aj do podlahy turmoskrutkami a pod, ak to 

konštrukcia zárubne umožňuje. Nie je vhodné používanie klinov, pri poklepávaní gumeným kladivom kvôli zhutneniu 
betónu sa obyčajne kliny pohnú a výška už nie je správne nastavená. Dobre zhutňujte betón radšej slabšími, ale 
početnejšími údermi. Zvislosti priebežne kontrolujte, prípadné odchýlky opravujte.

 Zvyčajné MAXIMÁLNE povolené odchýlky:
 Odklon od zvislosti max. 2mm, ale obe „nohy“ zárubne musia byť odklonené na tú istú stranu múru!
 Rozdiel v uhlopriečkach max. 3 mm.
 Odchýlka od pravého uhla max. 1,5mm/šírku jednokrídlovej zárubne, 2 mm/šírku dvojkrídlovej zárubne.
 Rozdiely v šírke zárubne merané v poldrážke max. 3 mm, dobrá montáž je do 1 mm. Pozor! Ak do kovovej zárubne 

bude inštalované kovové dverné krídlo, treba počítať s tým, že po obvode je nalepená bitumenová páska, ktorá uberá 
z medzery zhruba 3 mm (v drevených krídlach je zafrézovaná)! Vyhnite sa prehnutiu dovnútra zárubne! 

 Prehnutie zvislého a vodorovného ostenia max. 1,5mm.
 Odchýlka v skrížení max. 1,5mm.
 Výška spodku dverného krídla nad podlahou 10mm.

Osadenie kovových protipožiarnych zárubní určených na zamurovanie

Montážne podložky 
pre nastavenie 
vodorovnosti a 
správnej výšky.

http://www.stavebna.sk/


048/ 415 10 16, apex (zaviináč) stavebna.sk www.stavebna.sk

3

3

2

1

Ing. Eman Horváth

http://www.stavebna.sk/

	Strana 1
	Strana 2
	Strana 3

