
    
 

                                          
                       
                       

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN A DVE ŘÍ 
 
 

Vážení uživatelé, 
 
Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili zakoupením našich výrobků. Předkládáme Vám stručný návod na jejich obsluhu a údržbu. 
 
PLASTOVÉ PROFILY: 
Okenní plastové profily jsou vyrobeny ze speciální směsi PVC odolné vůči povětrnostním vlivům i UV záření. Povrch profilů je možno čistit 
běžnými prostředky sloužícími pro úklid domácnosti. Při větším znečištění doporučujeme použít saponáty, případně tekuté prášky. V žádném 
případě nepoužívejte technická rozpouštědla a jiné látky. V případě mechanického poškození (rýhy, vrypy apod.) je možno profil přebrousit nebo 
„vyžehlit“. Tyto práce doporučujeme přenechat odborné firmě. Po montáži oken, zednickém zapravení a případné malbě doporučujeme co 
nejdříve odstranit z profilů krycí fólie (nejdéle do třech měsíců). 
 
KOVÁNÍ: 
Okna jsou vybavena vysoce kvalitním celoobvodovým kováním, které je povrchově upraveno proti povětrnostním vlivům a pro jednoroční 
provoz také namazáno. Zabraňte vniknutí většího množství hrubého prachu a především malty a písku do dílů kování. Po zabudování oken 
doporučujeme vysátí prachu a hrubých nečistot vysavačem a odstranění zbytků malty z drážek okna a z kování. Dodržujte správné polohování 
klik. Kování doporučujeme jednou ročně namazat olejem (mazivem na jemné mechanismy)¨nejlépe vstříknutím maziva do polohových částí 
kování. 
 
 
 
 

Pravidelným ošetřováním (mazací tuk, olej * - min. 1x ročně) všech 
funkcí ovlivňujících stavebních dílů zachováte lehký chod kování a 
zároveň kování chráníte před předčasným opotřebením. Ocelové 
bezpečnostní rámové uzávěry a rámový uzávěr pro odvětrání je nutné 
ošetřovat olejem intenzivně, aby nedošlo k jejich zbytečnému 
opotřebení. 
Kromě toho je nutné kontrolovat upevnění jednotlivých vrutů. Uvolněné 
vruty 
nebo jejich odlomené hlavy je třeba neprodleně utáhnout nebo vyměnit. 
* K mazání nepoužívejte kyselé a pryskyřici obsahující tuky, nejlépe olej 
od odborných prodejců. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TĚSNĚNÍ: 
Těsnění je zhotoveno z vysoce kvalitních materiálů s příměsí proti stárnutí a UV záření. Vzhledem k chemickému složení nevyžaduje žádnou 
údržbu. Pro případné ošetření je možno použít běžných impregnačních látek na gumové materiály. Jako údržba postačí při mytí oken otřít těsnění 
vlhkou utěrkou. V žádném případě ne těsnění nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné těkavé látky. 
 
SKLO: 
Okna jsou zasklena izolačními dvojskly, která zaručují dobrou tepelnou pohodu. Jejich kvalitu certifikátem potvrzuje výrobce skel i výrobce 
izolačních dvojskel. Údržba je minimální. Použitá skla nejsou pórovitá a jejich údržba spočívá pouze v běžném mytí. Je nutné se vyvarovat 
pouze poškrábání nebo jinému mechanickému poškození skel. 
 
Okna jsou z výroby seřízena na zkušební stolici. Je však možné, že po přepravě oken z výroby na místo určení, montáži nebo po určité době 
užívání bude nutné okna znovu seřídit. Toto seřízení Vám rádi provedeme v rámci záručních oprav. 
  
Věříme, že i tento stručný návod přispěje k dlouhé životnosti a správné funkci našich výrobků a tím i k plné spokojenosti Vaší i Vašich 
blízkých. 
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