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NÁVODY PRE OKNÁ, DVERE A PRÍSLUŠENSTVO
Aby sme vyšli v ústrety vašim potrebám, pripravili sme pre vás sériu návodov, ktoré nájdete na
www.skladove-okna.sk/navody-plastova-okna

Návody a video návody k plastovým oknám a dverám
• Na obsluhu, údržbu a nastavenie okien a dverí
• Na montáž plastových okien
• Na zameranie plastových okien

Návody a video návody k strešným plastovým oknám
• Na montáž strešného okna PREMIUM - hladké lemovanie
• Na obsluhu a údržbu strešného okna PREMIUM
• Na montáž strešného okna PREMIUM – vlnité lemovanie

Návody a video návody k príslušenstvu
• Na inštaláciu sietí proti hmyzu
• Na inštaláciu vnútorných žalúzií
• Na montáž vnútorných a vonkajších parapetov
• Na zameranie siete proti hmyzu
• Na zameranie vnútornej žalúzie 

POZOR: Odporúčanie pre montáž hlavných a vedľajších vchodových dverí
pre uznanie záruky je nutné dodržať tento postup:

1) Vysaďte dverové krídlo z rámu
2) Vložte rám do otvoru
3) Dajte do vodováhy spodnú časť rámu (pozrite obr. č. 3)
4) Dajte do vodováhy pántovú stranu rámu (pozrite obr. č. 4)
5) Ukotvite pántovú stranu rámu na 4 turboskrutky alebo 4 kotvy

(pozrite obr. č. 5)
6) Zaklinujte hornú stranu rámu na strane kľučky 2 klinmi proti sebe

(pozrite obr. č. 6)
7) Ukotvite spodnú časť rámu na strane kľučky 1 turboskrutkou

alebo kotvou (pozrite obr. č. 7)
8) Nasaďte dverové krídlo do rámu

9) DÔLEŽITÝ BOD: Pri zatváraní krídla zarovnajte vrchnú časť rámu voči krídlu!
Toto vykonáte poklepaním na klinky dovnútra alebo von alebo na rám
plastovým kladivkom tak, aby sa rám dorovnal voči krídlu, ktoré zatvárate.

10) DÔLEŽITÉ: Tesnosť dverového krídla voči rámu na strane kľučky musí byť
rovnomerná (toho docielite práve správnym vykonaním v bode 9)

11) Ukotvite kľučkovú stranu rámu na 3 turboskrutky alebo 3 kotvy
(pozrite obr. č. 11)

12) Ak sú vaše dvere širšie než 900 mm, potom ukotvite hornú stranu rámu
na 2 turboskrutky alebo 2 kotvy (pozrite obr. č. 12)

13) Teraz môžeme vykonať zatesnenie medzi rámom a stenou
(napr. montážnou penou)
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UPOZORNENIE pre vedľajšie vchodové dvere - inštalácia kľučky a zamykania:
Vedľajšie vchodové dvere a balkónové dvere s obojstrannou kľučkou sú dodávané s kľučkou s tzv. aretáciou.
K uzamknutiu dverí dochádza na princípe „zdvíhačky“:

1) kľučku je najskôr nutné zdvihnúť hore, čím dôjde k aretácii
jednotlivých bezpečnostných bodov obvodového kovania

2) nechať kľučku klesnúť do vodorovnej polohy
3) teraz je možné dvere uzamknúť kľúčom

U niektorých sérií dverových kľučiek je nutné pred inštaláciou
kľučky skrátiť dodávané spojovacie skrutky o 2 články

U niektorých sérií dverových kľučiek je nutné pred inštaláciou
skrátiť dodávaný štvorhran cca o 1 cm.

Pretože je táto úprava nevratná, pred vykonaním tejto úpravy overte, či je táto úprava nutná! U niektorých sérií nie je nutné vykonávať dodatočné úpravy!
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