
 
 

 montážní návod a údržba –  VITRÍNY EURO  

  
 

 

 

Vážený zákazníku, 

stal jste se uživatelem prezentační vitríny dodávané firmou HOLUB Roman s.r.o.. Vzhledem k tomu, že Vaše 
minimální náklady spojené s užíváním tohoto produktu jsou i naším zájmem, dodržujte prosím níže uvedené pokyny 
pro údržbu a manipulaci. Jejich dodržení je také podmínkou pro zachování dohodnuté záruky. V případě jakýchkoliv 
problémů nás prosím kontaktujte na tel. číslech uvedených v zápatí nebo na E-mailové adrese 
servis@znaceni.cz. Uvítáme, pokud nám s Vašimi požadavky nebo připomínkami sdělíte také číslo zakázky 
(uvedeno vpravo nahoře na faktuře) nebo číslo SOD na základě které byla dodávka realizována. 

 
1. Přípravné práce pro montáž 
Před zahájením montáže proveďte prosím následující úkony: 

- po vybalení vitríny z přepravního obalu zkontrolujte zda nebyla při přepravě poškozena 

- položte vitrínu na rovnou podložku tak, aby byla záda vitríny podložena po celé ploše 

- odemkněte vitrínu přiloženým klíčem 

- vyjměte sadu magnetů (pokud je jimi vitrína vybavena – typ s kovovými zády) a spojovací materiál 

- zkontrolujte, zda přiložený spojovací materiál je vhodný pro podložku na kterou budete vitrínu montovat 
(přiložený materiál je vhodný pro běžnou cihlovou zeď nebo beton) 

 
2. Montáž 
- přiložte vitrínu na místo montáže (pozor na správnou polohu pantů) 

- vyznačte na podložku (zeď) montážní otvory a vitrínu sundejte 

- vyvrtejte montážní otvory, vložte hmoždinky přiložte vitrínu a namontujte vruty  

- !!! vruty pouze velmi lehce dotáhněte 

- zkontrolujte rovinnost podložky dle mezery mezi vitrínou a stěnou při uzamčených dvířkách vitríny 

- pokud není podložka rovná je nutno do všech montážních bodů připravit vyrovnávací podložky – 
rovinnost podložky je zásadní podmínkou pro správnou funkci vitríny (rám se nesmí křížit !) 

- při dotahování průběžně kontrolujte zda v rámu vitríny nevzniká předpětí 

- zkontrolujte zda dvířka a zámek  správně fungují 

 

V případě problémů s montáží volejte mob. 602 493 386 

 

 

3. Pravidla při manipulaci 
- při odemykání a zamykání přitlačit rukou na rám v místě zámku pro snadnější otočení západky 

- v zimním období ošetřit rám vitríny v místě kde dosedá těsnění dveří silikonovým olejem proti přimrznutí 
těsnění a následnému vytržení při otevírání 

- dveře vitríny zavírat před dosednutím na rám vitríny opatrně (pomalu) aby nedošlo k vytržení těsnění 
z drážky tlakem odcházejícího vzduchu 
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4. Údržba a čištění vitríny 
- pro čištění rámu vitríny a zadní magnetické stěny používejte běžné přípravky na lakovaný kovový 
nábytek !! zásadně nepoužívejte abrazivní prostředky nebo utěrky !! 

- pro údržbu čelního akrylátového skla vitríny používejte jelenici a antistatické přípravky (např. na 
obrazovky počítačů) !!!!! nepoužívejte přípravky obsahující líh (dochází k postupné degradaci struktury 
akrylátu a postupem času se může objevit zmléčnění nebo i praskliny) 

- panty ani zámek vitríny nevyžadují údržbu 
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