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OKNÁ S DLHOU ŽIVOTNOSŤOU
NAJLEPŠIA KVALITA OD REHAU

Okná z profilov REHAU sa vyznačujú
stabilnou kvalitou, moderným
technologickým štandardom, praktickou
manipuláciou a jednoduchou údržbou,
za ktorú vďačia hladkému povrchu.

Okná z profilov REHAU - známe a osvedčené vďaka
svojim presvedčivým vlastnostiam
– majú náročný dizajn tvaru a farby
– vďaka veľmi kvalitným povrchom profilu
sa jednoducho čistia a udržujú
– veľmi dobre chránia pred účinkami počasia
– sú odolné proti vplyvom počasia
– poskytnú individuálnu protihlukovú ochranu
– tepelná izolácia sa vytvorí na mieru
– sú odolnejšie proti vlámaniu

V tejto brožúre nájdete cenné rady a informácie
o správnej starostlivosti, údržbe a obsluhe Vašich
okien z profilov REHAU.
Okrem toho tu nájdete rady, ako správne vetrať,
aby ste mali u Vás doma príjemné ovzdušie.



Už ste ho videli?
K Vašim oknám z profilových systémov REHAU existuje
ideálny doplnkový program. Odborné oknárske firmy
Vám radi poradia a poskytnú informácie o:
– vchodových dverách
– zdvíhavo-posuvných dverách
– okeniciach
– zimných záhradách
z profilov REHAU.



JEDNODUCHá STAROSTLIVOSť
tipY NA čISTENIE

Čo urobiť ako prvé?
Ochrannú fóliu stiahnite, prosím,
hneď po zabudovaní okien.

Ako sa treba pravidelne starať o rám?
Znečistenie spôsobené prachom alebo dažďom
jednoducho odstránite bežnými prostriedkami
na umývanie riadu alebo čistiacim prostriedkom
REHAU Pflege-Reiniger* a mäkkou handrou.
Ako sa treba pravidelne starať o sklo?
Okenné sklá umývajte čistou, teplou vodou
a mäkkou jelenicou.
Pozor:
– nepoužívajte agresívne čistiace a leštiace
prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá alebo
rozpúšťajúce čistiace prostriedky, napr.
syntetické živice v roztoku rozpúšťadla,
acetón a pod.,
– nepoužívajte drsné prášky na čistenie,
– nepoužívajte tvrdé predmety ako napr.
špachtle, drôtené kefy, drsné špongie a pod.



Na čo treba dbať pri intenzívnejšom
znečistení?
Pri pôsobení znečistenia pochádzajúceho z ovzdušia
(napr. slabej povrchovej hrdze, priemyselného
prachu, sadzí pochádzajúcich z výfukových plynov),
napríklad v blízkosti priemyselných zariadení
a železničných tratí, sa na rámoch môžu zachytávať
ťažko odstrániteľné vrstvy. Na ich odstránenie, aj
preventívne, odporúčame pravidelne používať
REHAU Pflege-Reiniger*.
* REHAU Pflege-Reiniger sa vyrába na:
– biele/lakované profily
– kašírované profily

Náš tip:
Pri správnej údržbe Vášho okna
používajte REHAU Pflege -Reiniger.



SPRÁVNA ÚDRŽBA

STÁLE HODNOTY PO CELÉ ROKY

Ako udržiavať kovanie?
Minimálne raz za rok by ste mali pohyblivé
časti kovania ošetriť kvapkou oleja, aby sa
Vaše okná ľahko otvárali a zatvárali.
Odporučenie
Údržbu častí kovania, ktoré zabezpečujú
stabilnú polohu, pohyblivosť
a manipulovateľnosť Vášho okna by ste
mali zveriť Vašej odbornej oknárskej
firme REHAU, aby sa trvalo predchádzalo
poškodeniu ich funkčnosti.



Ako sa starať o tesnenia?
Tesnenia treba umyť vodou a pravidelne namazať
silikónovou tyčinkou.
Pri údržbe Vášho okna potrebujete:
– pri ľahkom znečistení bežný saponát na
pravidelné čistenie skiel a rámov
– jelenicu na leštenie a zabezpečenie dobrej
priehľadnosti

– REHAU Pflege-Reiniger na odborné čistenie
rámov, najmä pri intenzívnom znečistení
spôsobenom emisiami; kúpiť si ho môžete
u svojho predajcu REHAU,
– olej na kovanie
– mäkkú handru, aby sa povrch profilov REHAU
vždy pekne leskol,
– silikónovú tyčinku na mazanie tesnení; kúpiť
si ho môžete u svojho predajcu REHAU



PRÍJEMNÉ OBYTNÉ PROSTREDIE
ZDRAVIE A POHODLIE

Moderné okná a dvere sú veľmi tesné a ušetria tak
veľa vykurovacej energie.
Vďaka moderným stavebným materiálom a moderným
technológiám výstavby aj ďalšie časti obvodového
plášťa umožňujú podstatne menšiu výmenu vzduchu
ako v minulosti.



Vychádzajúc z tejto tesnosti je pravidelné vetranie
cez okná veľmi dôležité.
Plynulou výmenou vzduchu sa reguluje vlhkosť
vzduchu a predchádza sa vzniku plesní, poruchám
stavieb a zhoršeniu kvality ovzdušia v obytnom
prostredí.

V obytnom prostredí sa stále produkuje vodná para.
Možno vychádzať z týchto množstiev:
Štvorčlenná domácnosť odovzdá
do miestnosti počas dňa asi
10 litrov vody, a preto:
zabezpečte prívod čerstvého vzduchu
do Vašich miestností a vymieňajte vlhký
vzduch v miestnosti za čerstvý, suchý
vzduch z vonkajšieho prostredia.

vzduch spojený s dýchaním človeka
1 - 2 litre na deň a osobu

varenie (štvorčlenná domácnosť)
1 - 2 litre na deň

sušička bielizne
1,5 - 2,5 litra na deň

izbové rastliny
0,5 - 2 litre na deň

Čo sa môže stať keď, sa málo vetrá?
– zvyšuje sa vlhkosť vzduchu v miestnostiach
– navlhne murivo
– vznikajú poruchy stavieb
– vzniká pleseň
sprchovanie a kúpanie
0,5 - 1 liter na deň a osobu



EFEKTÍVNE VETRANIE

MINIMALIZOVAŤ STRATY ENERGIE

Trvalé vetranie:
Pri tomto druhu vetrania sa okno sklopí, pričom je
intenzita výmeny vzduchu menšia a väčšinou treba
vetrať dlhšie.
Nárazové vetranie:
Pri súčasnom otvorení všetkých okien a dverí vzniká
prievan, pri ktorom sa vzduch kompletne vymení
vo Vašich miestnostiach za dve až štyri minúty.
Za tento čas nevychladnú konštrukčné prvky.
Je to efektívny spôsob vetrania, ktorý minimalizuje
straty energie a šetrí náklady na vykurovanie.

trvalé vetranie

nárazové vetranie
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Prečo je pravidelné vetranie také dôležité?
– reguluje sa vlhkosť a teplota vzduchu,
– spotrebovaný vzduch sa nahradí čerstvým,
– zabráni sa zrážaniu vodnej pary a vzniku plesní
– vytvoria sa predpoklady pre zdravé obytné
ovzdušie a príjemné životné podmienky.

SPRÁVNA OBSLUHA
FUNKCIE A MANIPULÁCIA

Otváravo-sklopné okno

sklopiť okno
kľučka v zvislej polohe hore

Chyba pri manipulácii –
čo teraz?

sklopná poloha

otvoriť okno
kľučka vo
vodorovnej
polohe
zatvoriť okno
kľučka v zvislej polohe dole

Kľučka už otvoreného
okna sa otočí do
sklopnej polohy
a krídlo sa uvoľní
zo svojho uchytenia.
Urobte, prosím, toto:

otváravá poloha

Otváravé okno
otvoriť okno
kľučka vo
vodorovnej
polohe
zatvoriť okno
kľučka v zvislej polohe dole

1. Kľučku nechajte
v sklopnej polohe.

otváravá poloha

Sklopné okno
Buď: sklopiť okno
kľučka v zvislej polohe hore

3. Otočte kľučku
o 180° nadol do
zatvorenej polohy.

alebo:
sklopiť okno
kľučka vo
vodorovnej
polohe
zatvoriť okno
kľučka v zvislej polohe dole
* kľučka v sklone 45 ° šikmo hore (špeciálne kovania)

2. Celé krídlo
pritlačte na rám.

4. Okno môžete zase
ovládať normálne.

sklopná poloha
= štrbinové vetranie

11

DôLEŽITÉ POZNÁMKY
POKYNY K POUŽÍVANIU OKIEN

Zabráňte privretiu ruky
V štrbine otvoreného okna
medzi krídlom a rámom hrozí
nebezpečenstvo privretia.
Pri otvorenom okne nemožno
vylúčiť poranenie pri nárazoch
vetra. Zatvorte a zaistite okná,
keď fúka.

Zabráňte vypadnutiu
Najmä v domácnostiach
s deťmi nenechávajte otvorené
okná nikdy bez dozoru.

Nezaťažujte okno
Nepoužívajte, prosím, okenné
krídlo na vešanie šatstva alebo
ako náhradu za rebrík.

KOMPETENTNÉ PORADENSTVO

ODBORNÉ OKNÁRSKE FIRMY VO VAŠEJ BLÍZKOSTI

Ak by sa na Vašom okne, napriek starostlivosti,
predsa vyskytli poruchy funkčnosti, Váš
kvalifikovaný poradca z REHAU Vám rád pomôže.

Poznámka:
Zo záruky sú vylúčené poškodenia
povrchu, ktoré boli spôsobené zámerne
alebo sú výsledkom zanedbanej
starostlivosti. Platí to najmä pre rozsiahle,
resp. ťažko odstrániteľné znečistenie.
Na poškodenia povrchu spôsobené
agresívnymi, resp. hrubými čistiacimi
prostriedkami sa tiež nevzťahuje záruka.
Pri údržbe sa smú používať
len odporúčané prostriedky.

VYSOKOHODNOTNÁ ZNAČKOVÁ KVALITA
OKNÁ Z PROFILOVÝCH SYSTÉMOV REHAU

Skúsenosti viac ako štyroch desaťročí urobili z REHAU jedného
z popredných výrobcov profilových systémov pre okná. Vždy upriamené
na perfektnú kombináciu osvedčeného know-how a pokroku sú okenné
profily od REHAU symbolom riešení smerujúcich do budúcnosti,
symbolom kvality, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

Rámcové podmienky sa vytvárajú už v predstihu: Vaša oknárska firma
Vám poradí vo všetkých oblastiach týkajúcich sa okna, počnúc návrhom
a bezpečnosťou a končiac tepelnou a zvukovou ochranou. Sprevádza
Vás so svojím servisom pred zabudovaním a po zabudovaní. Čaká Vás
kvalita v každom ohľade – s vidinou príjemnej perspektívy.

Odborne spracované do podoby hotových okien a presne prispôsobené
požiadavkám Vášho rodinného domu sa myšlienka kvality prenáša
aj na zabudovanie: vyškolení pracovníci, podporovaní modernou technikou, sa zasadzujú za to, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky
aj na Vašej stavbe.

Informujte sa u svojho kvalifikovaného predajcu na
hospodárne a mnohostranné okná z profilových systémov
REHAU a zariaďte si svoje pohodlie so značkovou kvalitou!

REHAU s.r.o., Kopčianska 82A, 850 00 Bratislava, tel.: 02/682 091 77, fax: 02/638 134 20, bratislava@rehau.com, w
 ww.rehau.com
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