
SIA BRODOOR RAŽOTO DURVJU UZGLABĀŠANAS, MONTĀŽAS UN EKSPLUATĀCIJAS
INSTRUKCIJA

Uzglabāšana

Iekšdurvis jāuzglabā labi vēdinātās telpās, horizontālā stāvoklī uz gludas un līdzenas virsmas. Tās 
jāaizsargā no iespējamiem triecieniem un tiešiem saules stariem. Durvju glabāšana uz nelīdzenas 
virsmas un mitrums var veicināt vērtnes deformāciju. Uzglabājiet durvis oriģinālajā iepakojumā! Veicot 
apdares un citus iekšdarbus, līdz to pilnīgai pabeigšanai durvis ir jāapklāj ar aizsargplēvi, tās līmējošās 
daļas vai līmlente nedrīkst saskarties ar durvju virsmu! Noņemot līmlentes ar spēcīgu līmvirsmu, tās 
var bojāt durvju krāsojumu. Izmantojiet tikai šiem mērķiem paredzētas līmlentes (krāsotāju līmlenta)!

Durvju uzstādīšanas instrukcija

Pirms durvju uzstādīšanas pārbaudiet to kvalitāti un komplektāciju:

• Durvju vērtne
• Durvju kārbas komplekts
• Eņģes, slēdzenes mehānisms, pretplāksne
• Slieksnis (ja pasūtīts)
• Noseglīste (durvīm ar paplašinājumu un divviru durvīm)
• Dekoratīvās uzlikas montāžas caurumiem
• Plastmasas dībeļi pasīvās vērtnes aizbīdņiem (divviru durvīm).

Pirms durvju uzstādīšanas pārliecinieties, ka durvju izmērs atbilst ailes izmēram. Ailes malām jābūt 
līdzenām, stūriem jābūt taisniem (90° leņķī). Durvju ailei jābūt par 15-45mm lielākai. Durvju sliekšņa 
pamatnei jābūt līdzenai, horizontālai un pietiekami stingrai.

Ņemot vēra durvju vēršanās virzienu, ar kokskrūvēm savienojiet durvju kārbas daļas.

Brodoor iekšdurvis paredzēts uzstādīt uz jau sagatavotas grīdas pamatnes (durvju kārbas apakša 
jāuzstāda tieši uz grīdas) Slieksni iespējams uzstādīt vēlāk.

Tomēr labākam un vieglākam rezultātam iesakām to darīt pirms durvju kārbas uzstādīšanas 
(pieskrūvējot slieksni ar divām kokskrūvem katrā pusē).

Ar ķīļu palīdzību nostipriniet kārbu ailē. Ķīļus novietojiet nedaudz augstāk par montāžas skrūvju vietām.
Pārbaudiet, lai kārbas vertikāles un horizontāles būtu taisnas un līmenī.

Ar īsu līmeņrādi pārbaudiet sliekšņa līmeni.

Kārbas eņģu pusi ar montāžas skrūvju palīdzību nostipriniet pie sienas. Izmantojiet sienas veidam 
atbilstošus dībeļus un skrūves. Atkarībā no montāžas skrūvju veida, nepieciešamības gadījumā 
izmantojiet ķīļus. Lai kārba būtu līmenī, izmantojiet ķīļus no abām pusēm.

Ja kārbas nostiprināšanai izmantojat skrūves, ar ķīļu palīdzību regulējiet kārbas stāvokli. Ķīļiem jābūt 
abās kārbas pusēs.

Ja izmantojat rāmju uzmavas, ķīļi nav nepieciešami.

Ielieciet vērtni eņģēs, kārbas pretplāksnes pusei jābūt taisnai attiecībā pret sienu.

Visu iekšdurvju slēdzenes ir montētas atbilstoši labās vēršanās pusei. Mainot durvju vēršanās virzienu,
jāmaina arī slēdzenes vēršanās virzienu.

Lai mainītu slēdzenes mehānisma vēršanās pusi, nedaudz pavelciet slēdzenes mēlīti uz āru un 
pagrieziet to par 180 grādiem.

Nomēriet kārbas diagonāles, tām jābūt vienādām. Spraugai starp kārbu un vērtni visā tās garumā jābūt
vienādai. Vērtnes un kārbas malām jābūt paralēlām!



Pārbaudiet, vai vērtnes augšpusē un apakšpusē spraugas starp vērtni un kārbas horizontālajām daļām
ir vienādas un paralēlas.

Izņemiet augšējos ķīļus. Brīvās vietas aizpildiet ar izolācijas materiālu (akmens vati, montāžas putām). 
Izmantojot montāžas putas, atbalstiet kārbu, lai tā, putām izplešoties, nedeformētos. Izlasiet montāžas 
putu lietošanas instrukciju.

Ja nepieciešams, iespējams regulēt arī pretplāksni.

Lai uzstādītu pasīvo vērtni, fiksējošos dībeļus, kārbas horizontālei un slieksnim divviru un pusotrviru 
durvīm, izurbiet nepieciešamajās vietās caurumus, izmantojot koka urbi un ievietojiet dībeļus.

Divviru un pusotrviru durvīm nepieciešamajai vērtnei uzstādiet noseglīsti.

Iekšdurvju ekspluatācijas instrukcija

Iekšdurvju apdare (laka, krāsa) ir noturīga pret noberzumiem un netīrumiem. Vērtnes un kārbas virsma
ir noturīga pret tādām mājsaimniecībā izmantotām vielām kā ūdens, kafija, tauki, ziepes utt. Tomēr 
nepieļaujiet ilglaicīgu šādu vielu ietekmi uz durvju virsmu, notīriet durvis pēc iespējas ātrāk.

Tīrīšana
Notīriet virsmas pēc iespējas ātrāk pēc nosmērēšanas. Parasti pilnīgi pietiek ar vieglā ziepjūdens 
šķīdumā samitrinātu sūkli. Pēc notīrīšanas noslaukiet virsmas sausas. Saskarei ar ķīmiskiem tīrīšanas 
līdzekļiem jābūt pēc iespējas mazākai.

Traipu tīrīšana
Traipus, kurus nevar notīrīt ar ūdeni, uzmanīgi notīriet ar vaitspirtu vai alkoholu. Pēc iespējas ātrāk 
notīriet traipu un nosusiniet virsmu.

Nelietojiet:

• Sārmainas un skābas vielas
• Spēcīgus šķīdinātājus (acetons)
• Abrazīvas vielas
• Amonjaku saturošas vielas

Lūdzu ņemiet vērā, ka nevienmērīgs virsmas mehāniskais nodilums var veicināt nevienmērīgu 
spīdumu.

Eņģu, slēdzenes un blīvgumijas apkope
Vismaz reizi gadā pārbaudiet eņģu stāvokli, nepieciešamības gadījumā pievelciet skrūves. Ieeļļojiet 
slēdzeni ne retāk kā reizi gadā. Blīvgumijai nav nepieciešama papildus apkope, tīriet to kopā ar durvīm.
Ja blīvgumija ir nolietojusies, nomainiet to.

Garantija
Visas BRODOOR durvis ražošanas procesā iziet vairākas kvalitātes pārbaudes. Klientiem piedāvājam 
tikai no pārbaudītiem materiāliem ražotu, augstvērtīgu produkciju. Ražošanas procesā mēs izmantojam
tikai FSC sertificētus kokmateriālus.

Uzrādot pirkuma čeku, visām BRODOOR durvīm ir 2 gadu garantija.

Lūdzam atvainot, ja tomēr esat saskārušies ar nekvalitatīvu BRODOOR produkciju! Atklājot durvju vai 
to komponenšu defektu, lūdzu vērsieties pie dīlera, kur durvis iegādājāties. Reklamāciju iespējams 
pieteikt, tikai uzrādot pirkuma čeku. Bojāti izstrādājumi nav paredzēti uzstādīšanai un lietošanai.

Kā noteikt, vai durvju vērtne ir izliekusies?



• Novietojiet vērtni uz līdzenas, horizontālas virsmas.
• Izmēriet attālumu starp virsmu un vērtnes vidusdaļu (mm).
• Pieļaujamais izliekums ir 4mm/vērtne.

Kā noteikt, vai durvju kārba ir izliekusies?

Kārbas izliekšanās uz sienas pusi

• Novietojiet kārbu uz līdzenas, horizontālas virsmas, lai kārbas gali pieskartos virsmai.
• Kārbas vidusdaļā izmēriet attālumu starp virsmu un kārbu (mm).
• Pieļaujamais izliekums sienas virzienā ir 3mm/m (virs 2100mm augstai kārbai pieļaujamais 

izliekums ir 6mm, vienai vertikālajai daļai)

Kārbas izliekšanās uz ārpusi/iekšpusi

• Novietojiet kārbu uz sāniem, uz horizontālas, līdzenas virsmas, lai kārbas abi gali pieskartos 
virsmai.

• Izmēriet attālumu starp virsmu un kārbas vidusdaļu (mm).
• Pieļaujamais izliekums ir 1,5mm/m (virs 2100mm augstai kārbai pieļaujamais izliekums ir 

3mm/viena vertikālā daļa).

BRODOOR neuzņemas atbildību par defektiem, kas radušies izstrādājuma dabīga nolietojuma, 
nepareizas uzglabāšanas, uzstādīšanas un lietošanas rezultātā, kā arī ja telpās netiek nodrošināta 
patsāvīga gaisa temperatūra robežās no +10 līdz +30 C˚ un gaisa mitrums robežās no 40 līdz 60%.

Ar cieņu,

BRODOOR
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