
Návod k objednání krbových dvířek     

– Před objednáním si změříte krbový otvor. Vždy měřte na více 
místech.

– Pokud má krb sešikmené boky topeniště je potřeba ještě změřit 
šířku cca 30 mm od přední hrany otvoru. 

Naměřené hodnoty zapíšete do objednávkového formuláře který stáhnete 
na   https://www.dveredokrbu.cz/soubory-ke-stazeni2/, vyplňíte a 
přepošlete jako přílohu mailu. Formulář lze vyplnit v některém programu 
pro úpravu pdf. a nebo přímo v prohlížeči Microsoft Edge př. Google 
Chrome, uložit a pak soubor poslat na náš mail: dveredokrbu@seznam.cz 
                                         

https://www.dveredokrbu.cz/soubory-ke-stazeni2/


ZAMĚŘENÍ KRBU S ŘÍMSOU DO OBLOUKU

Pokud budete objednávat dvířka s obloukovou římsou je nutné kromě rozměrů
dodat také šablonu otvoru krbu vyrobenou z kartonu. Nejprve změříme otvor a 
zapíšeme do formuláře nebo přímo na kraton.

Po té vezmete karton o větším rozměru než je otvor. Doprostřed vyříznete otvor.
Tento karton přiložíte k otvru krbu. Otvorem pak prostrčíte ruku a tužkou 
opíšete hranu krbu na karton ( pohled zevnitř krbu): 

Karton potom můžete přehnout, nebo i rozřezat na menší části , zabalit a poslat 
na naši adresu: Libuše Tržická, 28922 Ostrá 113
                                              



ZAMĚŘENÍ KRBU S USTOUPENÝM BOČNÍM SLOUPKEM

Před zaměřením si promyslete kde v krbu chcete dvířka upevnit. Můžou být nainstalovány 
zároveň s přední hranou:

Nebo můžou být někde na ploše ustoupeného sloupku:

Nebo můžou být zároveň s vnitřní hranou ustoupeného sloupku:

Nebo může jít o kombinaci všech možností. Někdy je ale potřeba namalovat plánek.



 Návod k instalaci krbových dvířek

– Před instalací sejmeme dvířka z pantů montážního rámu a uložíme na místo
kde budou v bezpečí.

– Jestliže dvířka jsou v provedení kdy se vkládají do otvoru krbu zkontrolujeme
správnou polohu těsnících lišt v montážním rámu a v nich uloženého provazu:

     

 
–  Montážní rám vložíme do krbového otvoru , zkontrolujeme zda správně dosedá

a přes otvory v upevňovacích páscích po stranách rámu označíme místa kde 
     budeme vrtat otvory pro hmoždinky:

 



Rám vyjmeme a vrtačkou vyvrtáme otvory pro hmoždinky. 

– Vložíme hmoždinky – vhodné jsou kovové ( např do Ytongu )
– Po té rám vložíme zpět a šroubky přišroubujeme k tělesu krbu:

– Pokud máte rám zapuštěný do otvoru krbu s těsnícími lištami, tak utahováním 
šroubků M4 umístěných uvnitř rámu po obvodu vysuneme těsnící lišty:



– - Pokud instalujeme dvířka s přesahujím rámečkem přes hranu krbového otvoru
     nesnažíme se násilím o to aby rám doléhal na každém místě, jelikož tím by se    
     zkroutil a dvířka by na rám nedoléhala správně.Jestliže je tam nějaká nerovnost
     musí se vyplnit nějakým vhodným materiálem ( např. skelným samolepícím       
     páskem nalepeným na dosedací plochu přesahu) .

– Při zaslání dvířek přepravní společností je sklo kvůli jeho ochraně zabaleno mimo 
dvířka. Sklo po vybalení vložíme do rámu na již nalepené těsnění a přichytíme 
přiloženými čtyřmi plíšky s otvory které přišroubujeme na doraz šroubky M4. 

– Nasadíme dvířka zpět na panty a zkontrolujeme jestli při zavírání dosedají na 
rám rovně, bez toho, že by se kroutily.V tom případě by mohlo prasknout sklo.

– Dvířka máme nainstalovány a můžeme topit.

– Při prvních zatopeních se barva bude vypalovat a tak se může stát, že bude cítit.

– Pokud je potřeba seřídit polohu ner.kličky tak uvnitř ní je šroub imbus č.5.

POZOR:Při provedení dvířek se spodní regulační klapkou je nutné z 
bezpečnost-ních důvodů dbát na to, že když odcházíte od krbu na delší dobu 
je nutné mít tuto klapku uzavřenou!


