ZRAČENJE IN
NEGA
„ Svež zrak
in pravilna
nega
ohranjata
kondicijo.“

Sistem za okna in vrata

Tesneča okna in slab
zrak?
Okna iz profilov VEKA tesnijo in imajo odlične
izolacijske lastnosti. Tako boste prihranili energijo in
zmanjšali stroške ogrevanja. Vendar je za
zagotavljanje idealne klime v prostoru potrebno tudi
aktivno zračne. Izrabljeni zrak v hiši namreč vedno
vsebuje veliko vlage, zato ga moramo redno
izmenjavati, ker se lahko sicer pojavi plesen.

V zraku nenehno nastaja vlaga: pri kuhanju in med
prhanjem, pa tudi zaradi dihanja in sobnih rastlin. Ker
hladni zrak ne more sprejeti toliko vode kot topli, se
voda na hladnejših mestih kondenzira: na zunanjih
stenah in še posebej na okenskih špaletah. Tako pa ne
nastajajo le grdi madeži, lahko nastane tudi zdravju
škodljiva plesen. Tukaj boste našli nekaj nasvetov za
pravilno zračenje, s pomočjo katerih boste preprečili
tovrstno škodo.

Večkrat dnevno dobro
prezračite!
Prostore 3- do 4-krat dnevno za 5 minut dobro
prezračite: z na stežaj odprtimi okni – najbolje z
nasproti si ležečimi okni. Tako se bo zrak v celoti
in hitro izmenjal, ne da bi se stanovanje ob tem
ohladilo.

Tako je pravilno:
• 3- do 4-krat dnevno prezračite
• najbolje na hitro in močno z nasproti si
ležečimi okni
• prezračite takoj po kuhanju ali prhanju
• vlage ne odvajajte v druge prostore
• izognite se nagibanju oken
• pomembno je zadostno ogrevanje, tudi v
spalnici
(najmanj 15 °C)
• temperatura v prostoru naj bo konstantna

Preprosta nega
Okna iz plastičnih profilov
VEKA odlikuje gladka,
higienska površina in
njihova nega je tako še
posebej preprosto. Zlahka
jih boste očistili z vodo,
blagim običajnim čistilom in
mehko krpo. Ne uporabljajte
korozivna sredstva in
čistilne gobice, ki puščajo
praske.
Za močno umazanijo in profesionalno vzdrževanje
vaših oken je na voljo set za nego VEKA – s
posebnim čistilom VEKANOL za okvire in tesnila ter
oljem in mastjo za okovja.
Sami se boste prepričali: z našimi nasveti boste skozi
vse leto uživali v najboljši bivalni klimi, vaša okna iz
profilov VEKA pa vam bodo še dolgo v veselje.
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Trajnemu zračenju z nagnjenim okno se, še posebej
pozimi, raje izognite. Izmenjava zraka je občutno
premajhna, tako da boste zgolj tratili ogrevalno
energijo. Razen tega v predelu oken nastajajo hladna
mesta, na katerih hitro nastane vlaga. Možna
posledica: škoda zaradi rose.
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