Varnostna navodila
• K
 rila ne pritiskajte ob okensko špaleto, ker se lahko
preobremenijo okenski tečaji.

Čestitamo
vam za vaša nova kakovostna okna!

• N
 e izpostavljajte okenskih kril dodatnimi obremenitvam,
recimo, da se na njih opirate. Pri preveliki obremenitvi
obstaja nevarnost, da se okenski tečaji poškodujejo.
• Z
 avarujte odprto okno pred loputanjem. Med okenskim
okvirjem in krilom se lahko zapnejo kosi in se stisnejo.
Nevarnost poškodb!

Premišljeno zračenje
Redno zračenje uravnava zračno vlago in skrbi za prijetno klimo v prostoru. Da se pri izmenjavi zraka ne izgublja
dragocena energija, priporočamo, da zračite intenzivno in
kratkotrajno. Pri tem zaprite radiator. Dva do trikrat dnevno
okna široko odprite in naredite prepih. S takšnim tako
imenovanim močnim prezračevanjem se v nekaj minutah
doseže popolna izmenjava zraka v prostoru, pri tem pa
se toplota, ki je uskladiščena v prostoru (stene/radiatorji/
pohištvo), ne ohladi. Predvsem pri visoki zračni vlagi, na
primer v kopalnicah, pralnicah ali po čiščenju in pleskanju,
je nujno redno zračenje, da se prepreči morebitno nastajanje plesni.

• N
 e zatikajte predmetov med okvir in krilo. Da okensko
krilo zavarujete v odprtem položaju, vam lahko vgradimo
mehanska zapirala.

Splošna opozorila
Čiščenje in nega elementov je nujna za ohranjanje vrednosti in
uporabnosti. Kmalu po vgradnji elementov naj se opravi prvo
čiščenje (do 4 tedne), kasneje se čisti v primernih intervalih
(upoštevajte najmanj polletno čiščenje).
Naročnik je odgovoren za strokovno čiščenje in nego elementov. Dobavitelj ne jamči za škodo in reklamacije, ki so
posledica nezadostnega čiščenja in nege.

Vaš specialist:

Nasvet:
Da lahko voda, ki bi lahko pronicala ob močnem
nalivu ali, ko je okno v kip položaju, odteče, ima
vsako okno tako imenovane odtočne odprtine.
Te najdete, ko je okno odprto, v notranjosti
utora okvirja. Redno preverjajte, na primer pri
čiščenju oken, tudi odtočne odprtine in odstranite morebitne zamašitve.

Z izbiro novih oken ste se odločili za sodoben in zelo
kakovosten izdelek. Čestitamo vam za vašo odločitev
in prepričani smo, da ste pravilno izbrali. Vaša okna
so izdelana na podlagi najnovejše tehnologije in
strokovno montirana. Da bo vaše veselje čim dlje
neskaljeno, smo za vas pripravili nekaj nasvetov za
pravilno ravnanje in nego. Kajti, tako kot vsi drugi sestavni deli, so tudi sodobna plastična okna podvržena
neizogibni lažji obrabi. Če boste upoštevali kratka
navodila v nadaljevanju, boste svoja okna ohranili več
desetletij brez večjih stroškov.

Nega in vzdrževanje
plastičnih oken
Pravilno čiščenje
Plastične profile odlikujejo površine, ki imajo posebej dolgo
življenjsko dobo in so enostavne za čiščenje. Praviloma
zadošča za čiščenje mlačna voda z dodanim blagim čistilom.
Če ta način pri večji umazanosti ne zadošča, se obrnite na
nas. Sredstva za poliranje in gospodinjska čistila ter čistila za
steklo z agresivnimi sestavinami, kot so alkohol in amoniak,
lahko poškodujejo površino stekla, okenski okvir in tesnila.
Uporabljajte samo mehke krpe in gobe.

Nasvet:
Plastičnih okvirjev vaših oken po čiščenju ne
drgnite do suhega. Drgnjenje povzroči na plastiki
elektrostatični naboj, ki ponovno privlači prašne delce. Vlažno brisanje z milnico pa naelektritev razkroji.

membnih mehanskih točk. Te nastavitve bo najbolje opravil
strokovnjak.
•
•
•
•
•

Nasvet:
Samo brezhibno nastavljena okenska krila zagotavljajo optimalno zvočno izolacijo in tesnjenje. Pri odpravljanju morebitnih težav in uravnavanju vaših oken in
balkonskih vrat smo vam seveda vedno v pomoč.

Nastavitev stranice zgoraj (na osnem ležaju)
Nastavitve stranice spodaj (na kotnem ležaju)
Višinska nastavitev (na kotnem ležaju)
Nastavitev pritisnega tlaka (na kotnem ležaju)
Nastavitev pritisnega tlaka (nastavitev zapiralnih zatičev)

Vzdrževanje okovja

Navodila za namensko uporabo

Tehnično izpopolnjena, zelo kakovostna okovja vaših novih
oken vam pri skrbni negi ne bodo povzročala težav. Vse
gibljive dele okovja najmanj enkrat letno namažite z mastjo
ali oljem, ki ne vsebuje kislin in smol in po potrebi privijte
vijake. Vaša okna vam bodo hvaležna, saj bo njihovo delovanje več let lahko in brezhibno.

Okna vedno skrbno odpirajte in zapirajte. Pri tem vedno
pazite predvsem na pravilni položaj kljuke:
1 Kljuka navpično navzdol: krilo je zaprto
2 Kljuka vodoravno: krilo je v položaju vrtenja – je odprto
3 Krilo navpično navzgor: krilo je prekucnjeno

Kontrola tesnil
Za trajno preprečevanje prepiha in vstopa vode so vaša okna
opremljena s sodobnimi tesnili z zelo dolgo življenjsko dobo.
Vseeno občasno preverite lego in stanje tesnil ter jih očistite
z vodo in blagimi čistilom. Da bi preprečili škodo zaradi
vlage, občasno preverite tudi zaporne spoje med slepim
okvirjem in zidom. Če je tesnilo razpokano ali na nekaterih
mestih odstopa, se nemudoma obrnite na nas.

			
		
Pozor: izogibajte se vmesnim položajem. Hitro
lahko pride do napačnega delovanja.

!

Nastavitev okovja
Vaša okna so strokovnjaki skrbno vgradili in nastavili.
Dodatno nastavljanje praviloma ne bi smelo biti potrebno.
Zaradi ekstremnih obremenitev ali gibov znotraj konstrukcije
pa se lahko sčasoma pojavi potreba po dodatni nastavitvi po-

Nasvet:
Lahko se zgodi, da je okensko krilo zaradi napačnega položaja kljuke še
vedno mogoče vrteti. Brez skrbi, varnostni utor zgoraj poskrbi, da je še
vedno pritrjeno! Premaknite kljuko navzgor in pritisnite okensko krilo
ob okvir. Zatem postavite kljuko v vodoravni položaj, ponovno pritisni-

te in zapahnite okno (kljuka navpično navzdol). Zdaj lahko okno spet
uporabljate kot običajno.

