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Návod k údržb� a obsluze oken, dve�í a prosklených fasád 
 
 
 

Údržba a �išt�ní hliníkových oken a dve�í a fasád 
 

Hliníková konstrukce a sklen�ná výpl� se myjí mýdlovou vodou (pH mezi 5 a 8). Nepoužívat 
rozpoušt�dla (benzín, aceton), zásadité výrobky (nap�. na bázi �pavku), kyselé výrobky (na bázi kyseliny 
sírové apod.) nebo brusné prost�edky (kovová vlna nebo brusný papír). Pokud využíváte služeb firem 
zabývajících se �išt�ním, informujte je prosím o t�chto zásadách. 
 
�išt�ní AL konstrukce venkovské oblasti, kde prší, provád�t 2x ro�n�. V pr�myslovém prost�edí, nebo u 
plaveckých bazén�, provád�t �išt�ní 4x ro�n�. Díly, které nejsou vystaveny dešti, musí být �išt�ny 4x 
ro�n�. 

Vždy p�ed p�íchodem zimy lehce pot�ete gumové t�sn�ní glycerinem. 

UPOZORN�NÍ: 

Ochranné fólie z hliníkových profil� odstranit do 3 m�síc� od dodání výrobku. 
 
 
 
 
 

Údržba kování oken 
 
Výrobce kování doporu�uje 1x ro�n� namazat n�kolika kapkami oleje záv�sy a uzáv�ry uzavírací 
kameny. Mazací místa kování ošet�ete tak, aby olej nestékal po vn�jších plochách kování a 
nezne�iš�oval povrch výrobku. P�ebyte�né mazivo set�ete suchým hadrem. K mazání nepoužívejte 
kyselé a prysky�ici obsahující tuky, používejte jen takové �istící a ošet�ovací prost�edky, které nenaruší 
ochranu proti korozi. 
 

Okenní k�ídlo nesmí být vystaveno jinému p�ídavnému zatížení než od vlastní hmotnosti. Nenarážejte 

nebo netla�te okenní k�ídlo na okraj stavebního tvoru(špalety). Nevkládejte žádné p�edm�ty mezi rám a 

k�ídlo. 

V p�ípad� pot�eby, ponechte se�ízení oken odborné firm�. P�i montáži jsou okna se�ízeny, pot�eba 
dalšího se�ízení kování po p�edání zakázky není p�edm�tem reklamace. 
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sklopné postavení 
-p�i uzav�eném stavu oto�it kliku okna o 180° nahoru a okno sklopit zav�ení 
ze sklopeného postavení -k�ídlo zaklapnout a kliku oto�it dol� o 180° 
posuvné postavení 
-kliku okna oto�it vodorovn�, k�ídlo vysunout, po vysunutí, celé k�ídlo táhnout do strany a 
odsunout. P�ed koncovým dorazem k�ídlo ru�n� p�ibrzdit. zav�ení z posuvného postavení 
-k�ídlo p�isunout, zastavit v koncové poloze. P�ed koncovým dorazem k�ídlo ru�n� p�ibrzdit. K�ídlo 
zatla�it obouru� do postavení pro uzav�ení a kliku oto�it dolu. 
 
 
 
 

Nikdy neotá�ejte klikou v jakékoli otev�ené poloze. Hrozí vypadnutí k�ídla!!! 

Funkce a obsluha oken s paralelním odstavn� posuvným k�ídlem 
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sklopné postavení 
-p�i uzav�eném stavu oto�it kliku okna o 180° nahoru a okno sklopit zav�ení 
ze sklopeného postavení 
-k�ídlo zaklapnout, zastavit v uzav�ené poloze a kliku oto�it dol� o 180° 
otvíravé postavení 
-kliku okna oto�it vodorovn�, k�ídlo otev�ít 
zav�ení z posuvného postavení 
-k�ídlo zav�ít, zastavit v uzav�ené poloze, kliku oto�it dol�. 
 
 
 
 
Nikdy neotá�ejte klikou v jakékoli otev�ené poloze. Hrozí vypadnutí k�ídla!!! 

Funkce a obsluha oken s otevíravým a otevíravo-sklopným k�ídlem 
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Návod na obsluhu a údržbu s dve�í 

dve�ní panty 1 x ro�n� promazat 
závoru a st�elku zámku 1 x ro�n� promazat 
dve�ní k�ídlo nezajiš�ovat v otev�ené poloze pomocí klín� a zarážek na stran� u pant� 
v p�ípad� sv�šení pant� a dve�ního k�ídla sv��it se�ízení odborné firm� 
v p�ípad� nep�im��en� rychlého pohybu dve�ního k�ídla se�ídit samozavíra� 
p�i v�tru zamezit úderu dve�ního k�ídla jeho úplným dov�ením 
v p�ípad� porušení sklen�né výpln� sv��it zasklení odborné firm� 
u únikových dve�í 1 x ro�n� provést kontrolu provozuschopnosti PBZ 

 

Dve�ní k�ídlo nesmí být vystaveno jinému p�ídavnému zatížení než od vlastní hmotnosti. 

Nenarážejte nebo netla�te dve�ní k�ídlo na okraj stavebního tvoru(špalety). Nevkládejte žádné 

p�edm�ty mezi rám a k�ídlo. 

V p�ípad� pot�eby, ponechte se�ízení dve�í odborné firm�. P�i montáži jsou dve�e se�ízeny, pot�eba 
dalšího se�ízení po p�edání zakázky není p�edm�tem reklamace. 

 


