
 
 

Návod k obsluze a údržbě eurooken a vchodových dveří 
 
Montáž 
 

1. Před montáží oken do stavby je vhodné, aby stavba měla hotové omítky kromě špalet okolo oken. Je 
nutné, aby stavba byla před započetím montáží oken dostatečně vyschlá (vlhkost max. do 60 %). 
Především během stavebních prací, ale také generelně je bezpodmínečně nutné vyloučit vzniklou vlhkost 
rázovitým větráním. Pokud není toto prováděno, je předprogramováno zvlhčení dřeva (rámů a křídel). 
Při zabudování dřevěných oken do nedostatečně vyschlé stavby může dojít k deformaci oken a jejich 
následnému poškození. Ve všech případech je bezpodmínečně nutno v předmětných prostorách, ve 
kterých jsou okna umístěna, zabezpečit cirkulaci vzduchu dostatečným větráním tak, aby mohla vlhkost 
volně odcházet z vnitřních prostor a nedocházelo ke srážení vody na oknech.  

 

2. Při omítání špalet je třeba okno řádně zakrýt folií tak, aby nedošlo k přímému kontaktu s maltou, 
omítkami atd. Doporučujeme proto použít speciální plastové profily „ Apu – lištu “. Pokud k upevnění 
folie použijete lepící pásku. Tato páska musí být UV trvalá a naproti tomu se musí snášet s vodou 
ředitelnými akrylátovými laky, jako je např. olepovací páska na okna „ Tesa “ od firmy „ VBH Praha “. 

 

3. Pro správnou funkci okna je třeba dbát, aby nedocházelo k znečištění kování ( např. maltou, omítkovou 
směsí atd. ), které by bránilo mechanickému pohybu jednotlivých částí kování. Lehkost funkčnosti 
okenního kování zachováte příležitostným promazáním ( nejméně jedenkrát za rok ). 

4. Podložky použité při montáži pro vycentrování okenního rámu nesmí být demontovány při následných 
stavebních pracích ! 

5. Bezbariérové prahy - AL prahy musí být následně podbetonovány tak, aby nedošlo k jejich prošlápnutí. 
 

Správná péče o povrchovou úpravu GLASURIT 
 

Vysoce hodnotná povrchová úprava GLASURIT chrání vaše okna a dveře, před vlhkostí a 
povětrnostními vlivy. Chra ňte proto tento povrch pečlivě při všech pracích. 

 
1. Pro čistění oken a dveří nesmějí být používány žádné agresivní látky, rozpouštědlová čistidla, drsné 

prostředky nebo tradiční víceúčelové čističe. K omytí používejte zásadně neutrální mýdla nebo neutrální 
víceúčelové čističe. 

 

2. Povrchovou úpravu je třeba ošetřovat dvakrát ročně ( po umytí oken ), před a po zimním období 
přípravkem Holzbalsám Quick & Easy od firmy Glasurit ( BW 96 – 0644 0101). Princip použití je stejný 
jako např. u přípravku na ošetřování obuvi. Tento přípravek je možné zakoupit v naší firmě. 

 

Návod k údržbě a seřízení kování 
 

1. Kování na námi vyrobených oknech je při výrobě řádně seřizováno, přesto se však může časem 
vyskytnou nutnost doseřízení kování, vlivem nepředvídaných změn v diletačních rozměrech stavby nebo 
dlouhodobého používání. Ve většině případů se jedná o drobnou úpravu, kterou zvládne průměrně 
zdatný člověk s imbusovým klíčem č. 2,5 a 4.  

 

Izolační sklo 
1.  Pro izolační skla platí obecná pravidla použití izolačních skel. 


