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»   INSTRUKCE PRO PROVOZOVATELE
          POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU SAPELI   »   

Vážený zákazníku,
pro správnou funkci Vašeho požárního uzávěru SAPELI je nutné dodržet 
několik následujících instrukcí:

požární uzávěr se může skládat pouze z protipožárních dveří 
SAPELI včetně dřevěné zárubně SAPELI, resp. prosklené stěny 
SAPELI nebo z protipožárních dveří SAPELI a takové kovové 
zárubně, ke které její výrobce dodá ujištění o požadované  
požární odolnosti

montáž požárního uzávěru SAPELI smí provést pouze  
„Pověřená montážní firma“, která je proškolená firmou  
SAPELI. Seznam těchto firem je uveřejněn na webových  
stránkách www.sapeli.cz nebo je možné tuto informaci  
získat na tel. 567 572 511, či na e-mailu: info@sapeli.cz

pro platnost servisní knížky je nutné společně s montážní  
firmou vyplnit pravdivě veškeré její náležitosti

jako provozovatel musíte ze zákona zajistit nejméně jednou 
ročně servisní prohlídku tohoto požárního uzávěru. Tuto 
kontrolu je, stejně jako montáž, oprávněna provádět pouze  
„Pověřená montážní firma“  

správně vyplněná servisní knížka včetně zápisů o konání pře-
depsaných kontrol uzávěru je nezbytným předpokladem pro 
uznání funkčnosti požárního uzávěru SAPELI

Poznámky:

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………............………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……............……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………............……………………………………………………



»   SERVISNÍ KNÍŽKA   »

PRO UZÁVĚR KOUŘOTĚSNÝ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ,
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ KOUŘOTĚSNÝ

Výrobce: název fy/jméno: 

  se sídlem:

  IČ/R. č.:

                             zápis v O. R./vydání Ž. L.:    

Provozovatel: název fy/jméno: ……………………………………...............………………………………

  se sídlem: …………………………………………………….............................………………

  IČ/R. č.: …………………………………………………..............................…………………

  zápis v O. R./vydání Ž. L.: …………………….…….……………………….……………

Adresa objektu, kde je umístěn uzávěr: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………............………………………………………………………………………………

Typ uzávěru (viz. údaj na štítku): ………….........…………………………………………………………………

Umístění uzávěru:   ………............................…………………...........……………………………………………

Evidenční číslo uzávěru (viz. údaj na štítku): 

Dveře:               ……………………………………………………………………………………………

Zárubeň: ……………………………………………………………………………………………

Popis výrobku: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………............

SAPELI, a. s.

Na Podhoře 185,  588 13 Polná, ČR

46982086

18. 11. 1992, Krajský soud Brno B/4323

 



»   DOKLAD O MONTÁŽI   »

Předání uzávěru do užívání
Uzávěr je předán funkční, bez vad a nedodělků do užívání dne: .……….…………………….……

Předávající pověřená montážní firma:

název fy/jméno:                         ……………………………………………………...………………

se sídlem:    ……………………………………………………...………………

IČ/R. č.:   ……………………………………………………...………………

zápis v O. R./vydání Ž. L.: ………………………………………………………...……………

Číslo platného certifikátu SAPELI pověřené montážní firmy: …...……...……..……

Splnění požadovaných podmínek na montáž požárního uzávěru označte křížkem     X
   

Relativní vlhkost interiéru v době montáže nepřekročila hodnotu 50%

Teplota interiéru nebyla v době montáže nižší než 10 0C

Pro montáž byla použita výhradně chemie schválená a dodaná 
firmou SAPELI pro požární uzávěry

Na dveře a zárubně byly osazeny výhradně doplňky schválené a dodané  
firmou SAPELI pro požární uzávěry        

Čitelné celé jméno odp. zástupce montážní firmy: ………..…..................…………………………

STVRZUJI, ŽE MONTÁŽ BYLA PROVEDENA DLE ZÁKONŮ A NOREM PLATNÝCH NA ÚZEMÍ TOHOTO STÁTU 
A ZÁROVEŇ DLE PLATNÝCH NOREM, MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ, POKYNŮ A DOPORUČENÍ FIRMY SAPELI. 
RUČÍM ZA SPRÁVNOST, PRAVDIVOST A ÚPLNOST MNOU UVEDENÝCH ÚDAJŮ. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ 
SOUHLASÍM, ŽE NA MNĚ BUDE NÁROKOVÁNA NÁHRADA HMOTNÉ ČI JINÉ ŠKODY.
Ve smyslu vyhlášky. 246/01 Sb. § 6 odst. 1 a odst. 2 písemně prohlašuji, že při montáži VÝŠE UVEDENÉHO  
požárně bezpečnostního zařízení byly dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace,  
a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce.
Byly dodrženy podmínky stanovené právními předpisy i normativní požadavky. 
Zodpovídám za kvalitu provedené činnosti.

razítko a podpis:
 

………………………………..............…….....………...

Přebírající provozovatel:
Čitelné celé jméno odp. zástupce provozovatele: ....................………..……………………………

razítko a podpis:
 

………………………………..............…….....………...



»   UJIŠTĚNÍ O ATESTU   »

Dodavatel: název fy/jméno:  ………………………………………………...……………………

  se sídlem:   ……………………………………………………...………………

Typ uzávěru (viz. údaj na štítku):  ………………………………………………………………………
Číslo kupní smlouvy SAPELI:  ………………………………………………………………………
Číslo položky ze zakázky:                ………………………………………………………………………

Určeno pro stavbu: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………............……………………………………………………

Výrobce uzávěru:
a) Sapeli, a. s. Na Podhoře 185, 588 13 Polná
b) 1)požární sklo PROMAGLAS, VETROFLAM, SWISSFLAM, CONTRAFLAM
c) 2)montážní protipožární pěna a ostatní montážní materiály povolené a dodávané firmou Sapeli
d) dveřní doplňky povolené a dodávané firmou Sapeli

1. klika
2. kukátko
3. samozavírač
4. přídavný zámek
5. panikové kování
6. mechanický práh
7. zámek (pokud není standardní)

1) v případě požárních dveří prosklených a požárních prosklených stěn
2) v případě požárních dřevěných zárubní

SAPELI, a. s., Na Podhoře 185, 588 13 Polná potvrzuje, že požární uzávěry stavebních  
otvorů byly vyrobeny shodným postupem jako zkušební vzorky. Pro uvedené požárně dělící 
konstrukce je oboustranně garantována požární odolnost po dobu min.  15*   30* minut.
* nehodící se škrtněte!!

Montážní firma pověřená zastupováním fy SAPELI:

název fy/jméno:  ………………………………………………………...……............…..……………………

se sídlem:                ………………………………………………….………..…............…..……………………

Číslo platného certifikátu SAPELI pověřené montážní firmy: …...……….………………………
Čitelné celé jméno odpovědného zástupce montážní firmy: ……..…….…………..……………

RUČÍM ZA SPRÁVNOST, PRAVDIVOST A ÚPLNOST MNOU UVEDENÝCH ÚDAJŮ. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ 
SOUHLASÍM, ŽE NA MNĚ BUDE NÁROKOVÁNA NÁHRADA HMOTNÉ ČI JINÉ ŠKODY.

dne: ……………………………………………….  razítko a podpis: …………….....…………………………………... 



»   Pokyny pro skladování, montáž a provoz
požárního uzávěru SAPELI   »

1. SKLADOVÁNÍ

Skladování výrobků musí být v souladu se skladovacími podmínkami firmy Sapeli tak, aby 
nedošlo k poškození výrobku (mechanické poškození, prohnutí, atd).
  
2. MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ

Montáž může provádět pouze autorizovaná montážní firma s pověřením od firmy Sapeli. 
Pro montáž musí být použit postup a materiály předepsané firmou Sapeli (viz. montážní 
návod výrobků). Osazování dveří do kovové zárubně je možné pouze za předpokladu, že 
je použita zárubeň odpovídající vyhlášce č. 163 (zárubeň splňuje požadavky požárního 
uzávěru – značení, způsob osazení atd.). 

Výrobky lze upravovat pouze se svolením výrobce. 

Při montáži musí být dodrženy montážní podmínky (relativní vlhkost vzduchu, vlhkost  
stěny, teplotní rozmezí, atd.) předepsané firmou Sapeli.

Výrobek musí být správně usazen i seřízen, aby mohl svou funkci plnit bezchybně.

3. ÚDRŽBA 

Výrobky se ošetřují měkkou vlhkou tkaninou. Pro čištění lze použít přípravky určené k údrž-
bě nábytku, které odpovídají a jsou vhodné pro daný povrch. 

4. OPRAVY

Provozovatel (určená osoba) je povinen provádět visuelní kontrolu (není-li výrobek  
mechanicky poškozen – naražen, proražen, nebo jinak poškozen) a kontrolu funkčnosti 
(nedrhnou-li dveře v zárubni, nedrhnou-li o podlahu, funkčnost zámků, závěsů a ostatních 
funkčních doplňků dveří).  
V případě opravy je nutné kontaktovat osoby pro vykonávání této činnosti (seznam u firmy 
Sapeli). Po opravě se provede zkouška funkčnosti.

5. REVIZE

Provozovatel požárních uzávěrů zabezpečí vykonání pravidelných kontrol požárních uzávě-
rů nejméně jednou za rok. Záznam o vykonané kontrole, případně zjištěných nedostatcích 
a jejich odstranění se uvádí v provozním deníku osobou určenou pro vykonání kontrol 
(seznam osob u firmy Sapeli). 

6. FUNKČNÍ ZKOUŠKA

Funkční zkouška se provádí při montáži a ověřuje se zda uzávěr a všechny jeho části plní 
svou funkci.
Jednotlivá zařízení musí být seřízena tak, aby plnila svou funkci na druhou stanu nesmí dochá-
zet k poškození jiného výrobku (např. samozavírač). Tuto zkoušku provádí proškolená osoba.

UPOZORNĚNÍ!
V případě nedodržení některé z těchto podmínek přestává uzávěr plnit funkci požárního 
(kouřotěsného) uzávěru.



»   Provozní deník uzávěru   »

Datum
revize

Jméno a příjmení 
oprávněné osoby

(podpis)
Popis činnosti:

  Návrh na odstranění
  nedostatků:
- termín
- zodpovědná osoba

  Odstranění:
- termín
- podpis oprávněné
  osoby



Obchodní centrum:
Pávovská 15a, 586 02 Jijlava
tel.: 567 572 511, 567 572 501
fax: 567 211 915
e-mail: info@sapeli.cz,  www.sapeli.cz

Datum
revize

Jméno a příjmení 
oprávněné osoby

(podpis)
Popis činnosti:

  Návrh na odstranění
  nedostatků:
- termín
- zodpovědná osoba

  Odstranění:
- termín
- podpis oprávněné
  osoby


