SIGURA, KUJDESI DHE MIRËMBAJTJA
Për rajtjen e vlerës se dritareve tuaja REHAU

SIGURA JUAJ

Udhëzime të rëndësishme për përdoimin e dritareve
Sigura juaj është e rëndësishme. Prandaj, ju lutem të keni
parasyshë udhëzimet në vijim:
Largojuni shtrëngimeve
Në pjesën e hapur mes
dritares dhe boshtit të vetë ka rrezik
për shtrëngim.
Dritare:
Përmes goditjeve të rënda të ajrit nuk
përjashtohen lëndimet. Mbylleni
dritaren tuaj gjatë kohës me erë.
Dyer rrëshqitëse:
Tek elementet e mëdha sikur tek
dera rrëshqitëse bëhet lëvizja e
peshave të mëdha në përdorim të
forcës së tepërt. Përmes saj gjatë
lëvizjeve të shpejta mund të ndodhin
lëndime të rënda. Ju lutemi mbylleni
derën ngadalë dhe me kujdes.

Largojuni përplasjeve
Kujdesuni në veçanti te
shtëpitë me fëmijë, që dritaret mos të
lihen të hapura pa mbikëqyrjen tuaj.

Largojuni ngarkimeve
Ju lusim krahët e dritareve të
mos shfrytëzohen si garderobë apo
tharës i rrobave.
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MIRËMBAJTJE E THJESHTË
Këshilla për pastim

Çfarë duhet të bëjmë
për fillim?
Ju lusim pas montimit të
dritareve menjëherë nxjerrëni
mbëshjtllësin mbrojtës.

Këshilla jonë:
Për kujdes të rregullt të dritareve
tuaja përdoreni mjetin për kujdes
dhe pastrim të REHAU-t
I pështatshëm për:
- Profile të bardha,
- Profile me ngjyra të ndryshme
Në çfarë mënyre rregullisht pastrohen dritaret?
Papastërtitë që grumbullohen nga pluhuri apo shiu
mund t'i largojmë shumë lehtë me mjete standarde
për pastrim apo me mjete për kujdesin dhe
papastërtinë e REHAU-t dhe leckë të butë për
fshirje.
Si mirëmbahet xhami?
Xhamat e dritareve mund t‘i pastrojmë me leckë të
pastërt, ujë të nxehtë apo me leckë të lëkurës për
dritare.
Ju lutemi të keni kujdes:
- Mos përdorni mjete agresive për fshirje apo
shkëlqim, të cilat përmbajnë përbërje kimike, apo
mjete për pastrim të cilat përmbajnë përzirje me
rrëshirë artificiale, aceton etj.

- Mos përdorni mjete për fërkim,
- Mos përdorni mjete të forta, siç janë shpaglla,
furça prej teli, syngjer të fort etj.
Ku duhet të keni kujdesë në papastërtitë e
ngurta?
Me ndotjen e ajrit (p.sh. dryshku, pluhuri industrial,
tymi i dizel derivateve), p.sh. në afërsi të
vendqëndrimeve industriale dhe hekurudhore, mund
të ketë shtresa të papastërtive të ngurta.
Për largimin dhe pastrimin e këtyre papastërtive ju
rekomandojmë mjete për pastërti dhe kujdes të
REHAU-t.
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MIRËMBAJTJE E RREGULLT

Qëndrueshmëri të vlerës edhe pas shumë viteve
Si mirëmbahen pjesët për përforcim?
Pjesët e përforcimit pastrohen me ujë dhe
rregullisht lyhen me silikon.
Si mirëmbahen pjesët e metalit?
Së paku një herë në vit, pjesët levizëse të metalit
duhet të lyhen me nga një pikë vaj, që dritaret e
juaja të hapen dhe të mbyllen më lehtë.
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- e mëdha, dhe për papastërtitë nga kushtet
atmosferike - mjetet mund t'i gjeni në ndërmarrjet
e specializuara për dritare.
- Vaj për pjesët e metalit
- Lecka të buta për mirëmbajtje të shkëlqyeshme
për sipërfaqet e profileve REHAU
- Stilograf i silikonit për lyerjen e pjesëve montuese;
mjetet mund ti gjeni në ndërmarrjet e
specializuara për dritare

Kjo ju nevojitet për kujdesin dhe mirëmbajtjen
e dritareve tuaja:
- Mjetet standarde për pastrim të rregullt të
xhamave dhe dritareve nga papastërtitë e lehta
- Lëkurë për pastrimin e dritareve për dukje të qartë
të xhamave
Mjetet për kujdes të REHAU-t për pastrim të
rregullt dhe kujdes të dritareve, për papastërtitë

Rekomandim
Që të mund të ndikoni në funksionimin afatgjatë të
dritareve, ju rekomandojmë që mirëmbajtjen e
pjesëve të metalit ta bëni përmes ndërmarrjeve të
specializuara të REHAU-t, që dritaret të jenë më të
forta dhe më funksionale për përdorim.

Lyjeni mekanizmat

Lyjeni gominat

KLIMË E KËNDSHME
Komoditet dhe shëndet

Dritaret dhe dyert moderne mbyllen shumë mirë
dhe kështu kursejmë sasi të madhe të energjisë.
Madje edhe strukturat e fasadës në ndërtimet
moderne dhe teknologjitë e reja shumë më pak se
më parë lejojnë hyrjen e ajrit. Në bazë të këtij

montimi ajrosja e sipërfaqes bëhet përmes
dritareve. Në kontinuitet me ajrosje rregullohet
lagështia e ajrit në sipërfaqe dhe në këtë mënyrë
parandalohet krijimi i mykjes, dëmtime të objektit
dhe keqësimi i atmosferës jetësore.

Klima e ambientit ndikohet përmes faktorëve të
shumëfisht
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Litra lagështi afërsisht krijon familje
katër antarëshe në ditë

CO2

Përmes
frymarjes

Avullimi prej mobileve, tepihëve,
pajisjeve teknike etj.

Buirimi: Kampagne Bundesumweltministerium „Klima sucht Schutz“

Çfarë mund të ndodhë gjatë ajrosjes së paktë?
- Rritja e lagështisë në ajër në sipërfaqe
- Lagështia nëpër mure
- Dëmtim i konstrukcionit të ndërtimit
- Formim i mykut

A përmban dritaja juaj Sistemin e velntillimit GENEO INOVENT, vini re udhëzimet e
përdorimit specifik.
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AJROSJE EFEKTIVE

Minimizimi i humbjes së energjisë
Ajrosje e përhershme:
Për këtë mënyrë të ajrosjes dritarja vendoset
pjerrtas, kjo mundëson këmbim më të vogël të ajrit
dhe kohë më afatgjate të hapje së dritares.
Ajrosje e përbashkët:
Me hapjen e njëkohësishme të të gjitha dyerve dhe
dritareve krijohet rrymë ere, e cila e ripërtrinë ajrin
në sipërfaqet tuaja vetëm për tre apo katër minuta.
Në këtë kohë komponentet nuk freskohen. Mënyra
më efikase për freskim, e cila i minimizon humbjet
energjisë dhe i kursen harxhimet për ngrohje.

Ajrosje e përhershme

Pse është me rëndësi ajrosja e rregullt?
- Rregullimi i lagështisë dhe temperaturës së ajrit
në sipërfaqe.
- Ndërrim i ajrit të mëparshëm me ajër të freskët
- Parandalim të krijimit të avullit dhe mykut
- Parakusht për klimë të shëndoshë dhe kushte të
mira jetësore.

Ajrosje të përbashkët

Gjatë ventillimit klasik rrjedhë shumë ajër i ngrohtë si pasojë humbim energji të vlefshme. Për
këtë është shumë vështirë të bëhet ventillimi i duhur në kohën e duhur. .Atëherë bazohuni me
sistemin REHAU të dritareve teknikë të integruar ventilluese.
Partneri juaj me i afërt REHAU ju këshillon me kënaqësi.
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PËRDORIM KORREKT
Përdorimi dhe funksionet
Paraqitje me tërheqje pjerrtas

Përdorimi jo i drejtë –
çfarë duhet të bëni?

Dritarja vendoset pjerrtazi
Dorëza është e drejtuar lartë

Dritarja hapet
Dorëza horizontale

Dritarja mbyllet
Dorëza është e drejtuar te
poshtë

Poz. pjerrtas

Nëse dorëza te
dritarja veç më është
e hapur vendoset në
pozicion pjerrtas,
atëherë dritarja del
nga mekanizmi i vetë i
mbëlljes. Ju lusim
bëjeni këtë:

Poz. tërheqje

Paraqitja me tërheqje
Dritarja hapet
Dorëza është
horizontalisht

Ditarja mbyllet
Dorëza është e drejtuar te
poshtë

1. Dorëzën e dritares
vendoseni në
pozicionin pjerrtas.
Poz. tërheqje

2. Shtyjeni dritaren
në boshtin e vetë.

Paraqitje pjerrtazi
3. Lakojeni dorëzën
për 180° te
poshtë në pozicionin mbyllës.

Ose: dritarja është pjerrtas
Dorëza është e drejtuar lartë

ose:
Dritarja pjerrtas
Dorëza horizontale

Poz. pjerrtas

4. Tani mund ta
përdoni normal
dritaren.

Dritarja mbyllet
Dorëza e drejtuar poshtë
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KUALITET I LARTË I SHËRBIMIT
Dritare me profile të sistemeve REHAU

Përvoja e gjatë më shumë se 40 vjeçare e ka bërë REHAU-n një nga
prodhuesit udhëheqës të sistemit të profileve për dritare. Prej atëherë
koncentrohet në kombinim të përsosur prej Know-how-it dhe
përparimit të vlerësuar, me të cilën profilet e dritareve të REHAU-t janë
pasqyre për zgjedhje të mençura për të ardhmen-kualitet, në të cilat ju
mundeni të mbështeteni.

kryerjen e punëve.
Paraprakisht krijohen parakushtet kryesore për atë: ndërmarrja ju
këshillon në mënyrë të plotë nga të gjitha lëmitë tematike në lidhje me
dritaret, duke filluar prej dizajnimit deri në mbrojtjen e ngrohjes dhe
buçitjes, dhe orientim shërbimi para dhe pas instalimit. Përfitoni
kualitet në çdo pikëpamje për perspektivë të shkëlqyeshme.

Idea për kualitet, e përparuar në dritare të gatshme nga ana e
ndërmarjeve tuaja të kualifikuara, të specializuara për dritare dhe për
kërkesat e sakta të nevojshme për shtëpinë tuaj, përparon së bashku
me instalimin: arsimin e të punësuarve, të mbështetur me teknologji
moderne, angazhohen për atë që të arrijnë rezultate më të mira në

Pyesni ndërmarrjen tuaj të specializuar për dritare ekonomike
dhe të ndryshme nga profilet e REHAU-t dhe ndjehuni komod në
kualitetin e brendit.
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