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1.   PODMÍNKY MONTÁŽE OKEN  

Správná montáž oken je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na dlouhodobé a spolehlivé 
používání oken. Montáž provedená v rozporu se stavební praxí může způsobit deformaci 
konstrukčních prvků rámu nebo křídel, blokování prvků kování, a v extrémních případech zničení 
okna. Každé instalované okno musí být vsazeno do hotového otvoru ve zdi. Je zakázáno obezdít 
okenní rám zdí tak, aby tvořil konstrukční prvek pro zhotovení překladu stěny nad oknem (nesmí být 
okno nosným konstrukčním prvkem stavby). V důsledku takového postupu by bylo okno osazeno 
těsně, bez žádných mezer, bez odpovídající izolace a pnutí ve zděné konstrukci by se přenášelo přes 
okenní rám na okenní křídlo, což by mělo za následek nesprávné fungování okna. Při osazování oken 
musí být dodržována zásada, že během stavby stěn jsou ponechány otvory o rozměrech 
přesahujících vnější rozměry okenního rámu. Otvor ve zdi musí být o 20-30 mm širší (10-15 mm  
na každé straně) a o 20-30 mm vyšší než okenní rám (10-15 mm na každé straně). Úhly v otvoru musí 
mít 90 stupňů a rozdíl úhlopříček nesmí být větší než 10 mm. Okna osazujte do neomítnutých 
montážních otvorů po dokončení omítání vnitřních a vnějších stěn a dalších tzv. mokrých prací 
(vylévání podlah atd.). Okna neosazujte v místnostech, v nichž přesahuje vlhkost vzduchu 60%. 
 

Prostředky používané během montáže musí mít neutrální pH a nesmí obsahovat sloučeniny  
ethyl-butylu a acetátů, jejich složení ověřte s Bezpečnostním listem výrobku. 
 

Pro montáž výrobku v souladu se stavebními předpisy a s tímto návodem doporučuje společnost  
POL-SKONE autorizované montážní firmy (seznam firem na www.pol-skone.eu). 
Během montáže dodržujte obecně platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Doporučujeme:  

 

 
V tomto návodu obsažené zásady montáže oken se vztahují na okna a balkonové dveře systémů:  
Pol-Skone Typ C, Pol-Skone Typ C PLUS, Energy Concept 90, EC90 SR 46, Energy Concept 90 Alu-
Effect, Alu-Effect, Typ C PLUS Alu-Effect, Skandinávský systém, Dual-Nord, Okno 2+1 DUO a v případě 
systémů Pol-Skone typ C, Pol-Skone Typ C PLUS, Energy Concept 90, Alu-Effect se také vztahují na 
okna a balkonové dveře typu posuvné patio.  
V tomto návodu se termín okna vztahuje na okna a balkonové dveře výše uvedených systémů. 

 
2.  MONTÁŽ OKEN 

2.1. Po rozbalení zkontrolujte výrobek z hlediska kvality (všechny nesrovnalosti oznamte Prodejci 
před montáží). Pokud nezjistíte žádné nesrovnalosti, můžete přistoupit k montáži. 

2.2. Očistěte otvor ve zdi od všech nečistot a odstraňte nerovnosti. 
2.3. Před montáží sundejte okenní křídla z rámu. 
V případě systémů: Pol-Skone Typ C, Pol-Skone Typ C PLUS, Energy Concept 90, EC90 SR 46, Energy 
Concept 90 Alu-Effect, Alu-Effect, Typ C PLUS Alu-Effect, Window 2+1 DUO postupujte v souladu  
s obr. 2.1a. V případě použití volitelného kování Roto Royal postupujte v souladu s obr. 2.2a.  
V případě použití volitelného kování Designo postupujte v souladu s obr. 2.2c. V případě systémů 
typu posuvné patio postupujte v souladu s obr. 2.2d. 
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             Sundávání křídla 
Vysunutí čepu vzpěry paždíku pomocí montážní 
kliky pouze při uzavřeném okně – klika v náklonu. 
Čep vzpěry paždíku 
Vytáhněte čep vzpěry paždíku pomocí montážní 
kliky do uvedené polohy. 

Nasazování křídla 
Nasunutí čepu vzpěry paždíku pouze při 
uzavřeném okně – klika v náklonu. 
Čep vzpěry paždíku 
Nasuňte čep vzpěry paždíku rukou. 
Dotáhněte čep vzpěry paždíku pomocí montážní 
kliky. 

  

Obr. 2.1a. Sundávání křídla z rámu.              Obr. 2.1b. Nasazování křídla na rám. 
   

 Sundávání křídla 
Rameno paždíku Royal – otevřete okno do úhlu 60°. 
Plochým šroubovákem nadzvedněte západku  
a zároveň přisuňte křídlo k rámu. Pohybem vzhůru 
sundejte rameno paždíku z vodítka.  
Vzpěra spodního závěsu Royal – imbusovým klíčem 
otočte nastavitelný čep do otevřené polohy, pak 
zvedněte křídlo. 
 

 
 
 Nasazování křídla 
Vzpěra spodního závěsu Royal - snižte křídlo tak, aby 
byl spodní závěs umístěn na nastavitelném čepu. 
Imbusovým klíčem dotáhněte nastavitelný čep do 
uzavřené polohy. 
Rameno paždíku Royal – v poloze otevřené do úhlu 
60° přisuňte křídlo o rámu, umístěte rameno paždíku 
do vodítka paždíku a odtáhněte křídlo od rámu. 
Zkontrolujte, zda se západka uzavřela na uzavíracím 
čepu. 
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Obr. 2.2a. Sundávání křídla z rámu. 

 
 

Obr. 2.2b. Nasazování křídla na rám. 
 
 
 
 
 
 

čep 

Otevřete křidlo do 
úhlu 600. Rameno 
paždiku s vodicím 
čepem umístěte do 
vodítka paždiku 

Rameno paždiku 
odstraŭte z vodíka 

Otevřete křidlo do úhlu 
600, pak dotahněte  
k ramu 

 

 Západkový 

Vodicí čep 

Vodítko

 

paždiku  
 

Nastavení pouze imbusový šestihranným 
kličem 

nastavitelný čep 

Po zavěšení křidla otočte 
nastavitelný čep 

Po zavěšení křidla otočte 
nastavitelný čep 

 Západkový 
čep
ový  

Vodítko
paždiku 

Vodicí čep 

Přišroubujte  

Po spojeni ramena  
s vodítkem paždiku 
zvedněte křidlo jak je 
naznačeno šipkou 

Rameno
paždiku 

Vodítko
paždiku 

 

 



 
 

vydání III                                                                                                                                                                           4   
 

Sundávání křídla na kováních Designo. 
 

Otevřete křídlo do polohy 90ᵒ; 
Odblokujte ochranu proti vysazení spodního závěsu posunem imbusového klíče (4 mm); 
 

 
Obr. 2.2c. Sundávání křídla. 

 

Stiskněte blokádu chybné polohy kliky (pokud je); 
Nastavte kliku do nakloněné polohy; 
Zvedněte rameno paždíku a sundejte ze západkového čepu; 
Odstraňte šoupátko z vodítka paždíku; 
Odstraňte křídlo ze vzpěry spodního závěsu. 
 

Nasazování křídla na kováních Designo. 
 

Stiskněte blokádu chybné polohy kliky (pokud je); 
Nastavte kliku do nakloněné polohy; 
Imbusovým klíčem (4 mm) zablokujte vzpěru spodního závěsu a nasaďte křídlo na vzpěru spodního 
závěsu; 
 

 
 

Spojte šoupátko paždíku s vodítkem paždíku (v případě paždíku 350 a 500) 
 

 
          Paždík 350 a 500 

 

Západkový čep 

Šoupátko 
paždíku 
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nebo stiskněte rameno paždíku na vodítku paždíku (v případě paždíku 250); 
 

 
 

 
 

Zvedněte rameno paždíku a nasaďte jeho otvor na západkový čep (v případě paždíku 350 a 500); 
 

 
 

* Poloha šoupátka při stabilizaci náklonu se nastaví automaticky během náklonění křídla. 
 

Uzavřete ochrannou desku (v případě paždíku 250); 
 

 
Znovu stiskněte blokádu chybné polohy kliky; 
Nastavte kliku do otevřené polohy. 
 
 

                                   Paždík 250 – náklon 80 mm 

Spojovací západka 
(nakloněná poloha) 

Omezovač náklonu 
náklon 80 mm 

Spojovací západka 
(nakloněná poloha) 

Omezovač náklonu 
náklon 140 mm 

Náklon 140 mm 

Šoupátko v poloze 
stabilizátoru náklonu* 

                                           Paždík 350 – standardní náklon 140 mm 

                             Paždík 350 i 500 

Ochranná deska 

                                           Paždík 250 – standardní náklon 140 mm 
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Sundávání křídla v systémech typu posuvné patio. 
VAROVÁNÍ! 
Nebezpečí zranění a materiálních škod způsobených těžkými břemeny! 
Nekontrolované zvedání těžkých břemen může mít za následek zranění a materiální škody. 
- Přeprava a demontáž musí být prováděny nejméně dvěma osobami. 
- Neumísťujte křídla na vozíky. 

 
Obr. 2.2d. Sundávání křídla typu posuvné patio. 

 
1. Nastavte křídlo [1] do posuvné polohy. 
2. Odstraňte kryty: pravý a levý kryt vozíku [2] stáhněte dopředu; kryt vozíku [3] uchopte zdola a 

vytáhněte šikmo nahoru. 
3. Ochranu vozíku [4] posuňte dopředu. 
4. Odstraňte kryty vodiče nůžek [5]. 
5. Před vysunutím kluzných nůžek [7] zajistěte křídlo proti vypadnutí. 
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6. Pružinu kluzných nůžek [6] stiskněte nahoru a rozpojte spojení kluzných nůžek a vodiče nůžek 

[8]. 
7. Vysuňte kluzné nůžky z vodiče nůžek. 
8. Zvedněte lehce nakloněné křídlo. 
9. Umístěte křídlo před zárubní: na čistém povrchu; použijte podpěru pouze v střední části křídla 

tak, aby byly vozíky volně zavěšeny. 
 

Nasazování křídla na kolejnici v systému typu posuvné patio. 
1. Nastavte kliku [1] do polohy posun. 
 

 
2. Zablokujte vozíky ve vzdálené poloze. 
3. Umístěte křídlo před zárubní: na čistém povrchu; použijte podpěru v střední části křídla tak, aby 

byly vozíky volně zavěšeny. 
4. Zvedněte lehce nakloněné křídlo. 
5. Křídlo [1] s válečky vozíků [2] umístěte na předním okraji kolejnice [3]. 
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6. Posunem křídla zkontrolujte, zda jsou válečky vozíků správně umístěny v kolejnici. Vozíky musí 
jezdit lehce. 

 
 

2.4. Okna montujte: 

• v polovině tloušťky stěny v případě plného zdiva tzn. jednovrstvého (obr. 2.3a, 2.4a), 

• v blízkosti vnějšího okraje zdiva (obr. 2.3b, 2.4b) v případě zdiva s vnějším zateplením, 

• v rovině izolační vrstvy v případě zdiva s vnitřním zateplením (obr. 2.3c, 2.4c). 
 

 

            a)                                            b)                                              c)           

 
 

Obr. 2.3. Schéma montáže oken otevíraných dovnitř pro systémy: Pol-Skone Typ C, Pol-Skone Typ C PLUS, 
Energy Concept 90, EC90 SR 46, Energy Concept 90 Alu-Effect, Alu-Effect, Typ C PLUS Alu-Effect,  
Okno 2+1 DUO. 
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a)                                                     b)                                                      c)                               

 
 

Obr. 2.4. Schéma montáže oken otevíraných ven pro systémy: Skandinávský systém, Dual-Nord. 
 

2.5. Předběžně zajistěte okenní rám v montážním otvoru (UPOZORNĚNÍ! Při montáži pomocí 
montážních kotev provádějte činnosti podle odst. a)) pomocí klínů. Pomocí vodováhy upravte 
polohu okenního rámu tak, aby byl ve svislé a vodorovné rovině, a v této poloze zajistěte okenní 
rám pomocí klínů tak, aby nebylo možné změnit jeho polohu. Pamatujte si, že vzdálenost 
okenního rámu od zdi musí být z obou stran stejná. Zkontrolujte úhlopříčky rámu, rozdíl v délce 
nesmí překročit 2 mm. V případě potřeby upravte dotlačením nebo uvolněním klínů. Takto 
připravený rám upevněte v montážním otvoru pomocí montážních kotev nebo šroubů  
s rozpínací hmoždinkou.  

 

UPOZORNĚNÍ! Okna EC 90 SR 46 montujte pomocí šroubů s rozpínací hmoždinkou podle odst. b). 
Okna fix pevná v rámu Pol-Skone Typ C, Pol-Skone Typ C PLUS, Energy Concept 90, Energy Concept 
90 Alu-Effect, Alu-Effect, Typ C PLUS Alu-Effect montujte pomoci montážních kotev podle odst. a). 
  

a) v případě montáže rámu pomocí montážních kotev (doporučená metoda – obr. 2.5.): dříve než 
osadíte rám do otvoru, přišroubujte kotvy k vnější části rámu pomocí vrutů 3,5x40 mm  
(rozmístění upevňovacích bodů rámu podle odst. c)). Po umístění okenního rámu  podle odst. 
2.5. vyvrtejte ve zdi otvory pro hmoždinky o průměru 10x120 mm (rozpěrné nebo rychlé 
montáži), které upevňují kotvy, zasuňte do nich hmoždinky a připevněte kotvy pomocí vrutů. 

 
Obr. 2.5. Montáž kotev pro systémy: Pol-Skone Typ C, Pol-Skone Typ C PLUS, Energy Concept 90,  

Energy Concept 90 Alu-Effect, Alu-Effect, Typ C PLUS Alu-Effect, Okno 2+1 DUO, Skandinávský 
systém, Dual-Nord.  
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Montážní kotva 
 

Hmoždinky rychlě montáží 
  

ZD
IV

O
 



 
 

vydání III                                                                                                                                                                           10   
 

 

b) v případě montáže rámu pomocí šroubů s rozpínací hmoždinkou (obr. 2.6.): před vložením 
okenního rámu do montážního otvoru vyvrtejte ve zdi dvoustupňovým vrtákem o průměru  

14 mm / 10 mm otvory pro rámové hmoždinky (doporučená velikost hmoždinek ∅10x152 mm) 
(rozmístění upevňovacích bodů okenního rámu podle odst. c)). Osaďte rám do montážního 
otvoru a nastavte podle bodu 2.5. Vyvrtanými dvoustupňovými otvory v rámu vrtákem 10 mm 
vyvrtejte otvor ve zdi pro šrouby s rozpínací hmoždinkou (doporučený rozměr šroubů  

∅10x152 mm). Vsuňte do nich šrouby a lehce dotáhněte. 
 

 

 
 

Obr. 2.6. Montáž šroubů s rozpínací hmoždinkou pro systémy: Pol-Skone Typ C, Pol-Skone Typ C PLUS, 
Energy Concept 90, EC90 SR 46, Energy Concept 90 Alu-Effect, Alu-Effect, Typ C PLUS Alu-Effect, 
Okno 2+1 DUO, Skandinávský systémy, Dual-Nord. 

 

c)   Správné rozmístění upevňovacích bodů okenního rámu (obr. 2.7.). 
A = 150-200 mm  
B1 = Šířka/2 nebo max. 850 mm 
B2 = Výška/2 nebo max. 850 mm 

                   

 
 

Obr. 2.7. Rozmístění upevňovacích bodů okenního rámu. 
 

2.6. Při montáži dvou oken vedle sebe pamatujte na to, že: 

• musíte je přišroubovat k sobě minimálně na 3 místech. Odstupy vrutů o průměru 4x80 mm 
nesmí překračovat 500 mm, 

• Vnitřní drážky musí být vyplněny speciálně zhotovenými dřevěnými lištami (tzv. samostatné 
pero) v případě oken se stejnými drážkami (obr. 2.8.). Toto řešení zabraňuje vzniku  
tepelného mostu, 

Kotva nebo šroub s rozpínací hmoždinkou 

Šroub s rozpínací 
hmoždinkou 
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D
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O
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• Kontakt spojů (obr. 2.9. a 2.10.) utěsněte pomocí neutrálního silikonu pro venkovní použití  
(UPOZORNĚNÍ! Neutrální silikon používejte v souladu s pokyny výrobce silikonu). 

Správné spojení okna s druhým oknem je zobrazeno na obr. 2.8. 
 

 
 

Obr. 2.8. Spojení dvou oken a spojení okna a balkonových dveří. 
 

 
 

Obr. 2.9. Montáž dvou oken systémů: Pol-Skone Typ C, Pol-Skone Typ C PLUS, Energy Concept 90,  
EC90 SR 46, Energy Concept 90 Alu-Effect, Alu-Effect, Typ C PLUS Alu-Effect, Okno 2+1 DUO. 

 

 
 

Obr. 2.10. Montáž dvou oken systémů: Skandinávský, Dual-Nord (bez použití samostatného pera). 
 

2.7. Těsnění okna (vyplnění mezery mezi okenním rámem a zdí) proveďte polyuretanovou 
nízkoexpanzní montážní pěnou pro venkovní použití. Doporučujeme použít nízkoexpanzní 
montážní pěnu a jej í výběr přizpůsobit ročnímu období (nízkoexpanzni montážní pěna pro letní 
nebo zimní použití). (UPOZORNĚNÍ! Nízkoexpanzni montážní pěnu používejte v souladu s pokyny 
výrobce montážní pěny). Polyuretanová nízkoexpanzní montážní pěna po aplikaci do mezery 
získá na objemu a zcela mezeru utěsní. Existuje riziko, že špatným dávkováním nízkoexpanzni 

samostatně pero + neutrální silikon 
  

        4x80mm Vrut 

neutrální silikon 
 

 4x80mm Vrut 
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montážní pěny do mezery může dojít k situaci, kdy nízkoexpanzni montážní pěna přes své 
nadměrné množství nebude mít prostor k expanzi ven a může odtlačit okenní rám ode zdi, což se 
projeví výdutím (zejména u dlouhých prvků). Aby se tomuto zabránilo, použijte max. 3 
vodorovné montážní vzpěry. (UPOZORNĚNÍ! Množství vzpěr závisí na výšce okenního rámu). 
Konce vzpěr musí být zajištěny proti poškození sloupků rámu. Po osazení vzpěr zkontrolujte 
rozměry v drážce rámu a věnujte pozornost tomu, aby byl tento rozměr stejný v celé šířce  
a výšce okna. 
Když nízkoexpanzní montážní pěna vytvrdne (dobu uvádí výrobce pěny) odstraňte klíny, doplňte 
pěnou mezery, které po nich zůstaly, a odstraňte nadbytek nízkoexpanzní montážní pěny. 

2.8. Nasaďte křídla (obr. 2.1b. nebo obr. 2.2b.) a zkontrolujte správnost jejich fungování (otevírání  
a uzavírání křídla by mělo být plynulé, otevřené křídlo se nesmí uzavírat nebo otevírat pod 
vlastní vahou, uzavřené křídlo by mělo rovnoměrně přiléhat k rámu). V případě potřeby nastavte 
(viz odst. 6.1.). 

2.9. Proveďte omítky kolem okenního rámu a zajistěte rám a (v případě oken systémů:  
Pol-Skone Typ C, Pol-Skone typ C PLUS, Energy Concept 90, EC90 SR 46, Energy Concept 90 Alu-
Effect, Alu-Effect, Typ C PLUS Alu-Effect, Okno 2+1 DUO) závěsy (obr. 2.11.) před zašpiněním 
ochrannou páskou tzn. samolepící páskou s lepidlem, které neobsahuje rozpouštědla, určenou 
pro venkovní použití a pro lakované akrylové povrchy. (UPOZORNĚNÍ! Při používání ochranné 
pásky postupujte podle pokynů jejího výrobce. Pásku nalepte pouze na dobu zpracování  
a okamžitě po jeho dokončení odlepte). 
Dejte pozor, aby provést omítky do odpovídající vzdálenosti od závěsů, která umožní otevírání 
křídla na 900 (obr. 2.11.). 

UPOZORNĚNÍ! V systémech: Dual Nord – je hliníkové opláštění chráněno ochrannou fólii, která musí 
být odstraněna nejpozději do jednoho měsíce ode dne montáže okna. 
  

 
 

Obr. 2.11. Poloha krytu závěsů:  
- Schéma A) Pol-Skone typ C/S-Systém, Pol-Skone Typ C PLUS, Alu-Effect, Typ C PLUS Alu-Effect,  

Okno 2+1 DUO, 
- Schéma B) Energy Concept 90, EC90 SR 46, Energy Concept 90 Alu-Effect,  
- Systémy: Skandinávský a Dual-Nord nejsou vybaveny kryty závěsů. 
 

2.10. Po montáži oken v budovách, které zatím nejsou obývány za účelem dodatečné ochrany je 
nezbytné, aby mezi křídlem a rámem byly umístěny fóliové vložky (než budou běžně 
používány) a okna tak byla chráněna proti případnému slepování součástí. 

2.11. Montážní materiály a nářadí: montážní klika, vodováha, klíny, montážní kotvy, šrouby  
s rozpínací hmoždinkou, vruty, neutrální silikon, nízkoexpanzní montážní pěna, ochranná 
páska, zástrčky, vrtáky nejsou součásti dodávky. 

 

3.  VENTILACE MÍSTNOSTI 

V místnosti s okny je nezbytné zajistit vhodnou vlhkost. Optimální je relativní vlhkost v rozmezí  
40-60%. Pro udržení vhodné vlhkosti je nutná správná cirkulace vzduchu. Doporučujeme následující 
možnosti ventilace: 
1) nárazové větrání – plné otevření okna po dobu 4-10 minut, 
2) průvanové větrání – otevření proti sobě umístěná okna a dveře po dobu 2-4 minut, 

kryt závěsu 
 

kryt závěsu 
 
kryt závěsu 
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3) mikroventilace – spárové větrání (malá asi 3 mm mezera mezi okenním křídlem a rámem) díky 
speciálnímu kování nainstalovanému v okně (pouze pro otevíravě-sklopná okna), 

4) ventilace s použitím okenních větracích zařízení instalovaných v okně, která umožňují přívod 
vzduchu do místnosti i při těsně uzavřených oknech (montáž okenních větracích zařízení pouze 
na vyžádání zákazníka). 

Zvýšení relativní vlhkosti v místnostech se nejčastěji projevuje kondenzací vodní páry na oknech. 
Kondenzující vodní pára může mít nepříznivý a destruktivní vliv na okenní výrobky (může snižovat 
trvanlivost nátěru okna a způsobit deformaci křídel). 
 

4.  NÁVOD NA PÉČI A ÚDRŽBU OKEN 

Pro zajištění dlouhodobé vysoké kvality dřevěných oken, musíte je pravidelně čistit a udržovat vždy 
před zimním a letním obdobím.  
Okna jsou vystavena působení okolního prostředí a povětrnostních podmínek. Týká se to především 
vnějších nátěrů (barva, lak). Rozhodující vliv na životnost vnějšího nátěru mají nepříznivé 
povětrnostní podmínky a znečištěné životní prostředí. Musíte proto systematicky kontrolovat stav 
nátěrů (zejména na vnější straně budovy). Aby prodloužit životnost oken, musíte provádět jejich 
údržbu. 
 

4.1. Dřevěné prvky. 
1. Čištění: Povrch dřevěných prvků alespoň dvakrát za rok pečlivě umyjte čistou vodou, aby 

odstranit prach a nečistoty způsobené hmyzem a jiné. Tyto mohou podporovat růst zelených řas 
a plísní. 

2. Péče a údržba: po montáži, a pak alespoň dvakrát ročně (asi každých 6 měsíců), ale ne při mrazu, 
by měly být dřevěné prvky s nátěrem pokryty prostředky z údržbové sady pro dřevěná okna  
a dveře, obsahující produkty „Teknoclean 1956-00” a „Teknocare 42500-00 Surface 
maintenance” nebo jiným prostředkem na údržbu dřeva. UPOZORNĚNÍ! Před použitím 
prostředku na údržbu dřeva proveďte zkoušku produktu na nenápadném místě v souladu  
s pokyny výrobce. 

3. UPOZORNĚNÍ! Většina čisticích prostředků na okna obsahuje SALMIAK. Zbytky salmiaku po 
umytí oken musíte okamžitě odstranit čistou vodou. 

 

4.2. Hliníkové opláštění. 
Alespoň dvakrát ročně vyčistěte a proveďte údržbu hliníkového opláštění v souladu s následujícími 
pokyny: 
1. Před čištěním a údržbou proveďte zkoušku používaných čisticích a údržbových prostředků na 

nenápadné dekorační části hliníkového opláštění, aby se zabránilo poškození povrchu 
hliníkového opláštění. 

2. K čištění používejte čistou vodu, můžete přidat malé množství speciálních neutrálních nebo lehce 
alkalických čisticích prostředků. Používejte měkký bavlněný hadřík bezpečný pro povrch. Při 
čištění nepřikládejte hadřík k čištěnému povrchu příliš silně. Nepoužívejte abrazivní čisticí 
prostředky, nečistěte povrchu třením. 

3. Nečistěte nátěr při přímém slunečním světle. 
4. Teplota používané směsi vody s detergentem nesmí překročit 250C. Nečistěte nátěr proudem 

vodní páry. 
5. Nepoužívejte vysoce kyselé (pH nižší než 3) nebo vysoce alkalické (pH vyšší než 12) čisticí 

prostředky, a také povrchově aktivní látky, které mohou reagovat s hliníkovým opláštěním. 
6. Po každém čištění musí být povrch okamžitě opláchnutý. 
7. Mastné, olejovité a dehtovité látky můžete odstranit z povrchu pomocí ropných rozpouštědel 

bez aromatických látek. Zbytky lepidla, silikonové gumy, samolepících pásek odstraňte stejným 
způsobem. 
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8. Nepoužívejte rozpouštědla obsahující estery, ketony, alkoholy, aromatické látky, glykoestery, 
chlorované uhlovodíky, vysoce kyselé, silně alergické čisticí prostředky, a také povrchově aktivní 
látky, které mohou reagovat s produktem. 
 

4.3. Kovové prvky, jako jsou: 
1. Kliky, štíty, zástrčky čistěte měkkým hadříkem namočeným ve vodě, a pak vytřete dosucha.  

K čištění nepoužívejte agresivní chemické látky. 
 

4.4. Okenní skla. 
1. V případě znečištění vyčistěte sklo čistým, měkkým hadříkem namočeným v běžně dostupném 

prostředku na čištění skleněných ploch. Můžete použít vodu s např. prostředkem na mytí nádobí. 
Skleněný povrch vytřete dosucha čistým měkkým hadříkem. 

2. V případě trvalých nečistot, jako je např. cementová omítka, neodstraňujte je za sucha. Za tímto 
účelem důkladně namočte sklo čistou vodou, aby tvrdé a ostré částice nasákly a aby bylo možné 
je snadno odstranit. 

3. Při čištění skleněných ploch se vyhněte přímému stříkání na skla a prvky okna. Čisticí prostředky 
aplikujte přímo na hadřík. Prostředky na mytí skla obsahují salmiak nebo amoniak, které mohou 
poškodit nátěr, proto neaplikujte prostředek na mytí skla na ostatní prvky okna. 

 

4.5. Doporučujeme dokumentovat prováděné Kupujícím čisticí a údržbové činnosti, např. pomocí 
záznamů v deníku údržby. Tyto záznamy jsou potvrzením dodržování výše uvedených podmínek 
údržby. 

 

5. NÁVOD NA RENOVACE OKEN 

5.1. Dřevěné prvky. 
Časový interval, ve kterém musíte provádět renovaci, závisí na druhu nátěru a intenzitě 
atmosférických vlivů, které působí na konkrétní část okna. 
Pokud jsou okna: 

1) natřena krycími barvami, doporučujeme prohlédnout technický stav jejich nátěru jednou  
za 4-5 let, pokud jsou natřena transparentními barvami za 2-3 roky, 

2) vybavena práškové lakovaným hliníkovým opláštěním doporučujeme provádět prohlídku 
technického stavu za 4-5 let. 

Pokud během prohlídky zaznamenáte prasknutí, odprýsknutí nebo loupání nátěrové vrstvy, musíte 
neprodleně provést renovaci, aby se předešlo dalším škodám. V záruční době ohlaste nutnost 
renovace prodejci. 
Renovaci okenních prvků natřených krycími barvami nebo transparentními laky doporučujeme 
provádět renovační barvou GORI 660 (transparentní nebo krycí) v souladu s pokyny výrobce. 
Než začněte renovaci, zabezpečte kování a gumová těsnění. Všechny povrchy, které budou 
renovovány, musí být důkladně vyčištěny pomocí jemného čisticího prostředku a opláchnuty čistou 
vodou. 
Renovace se provádí v závislosti na stupni poškození povrchu a když:  
1) není nátěrový systém poškozen a vyžaduje pouze nějakou kosmetiku – je třeba důkladně  

odstranit prach, omyt a nechat vyschnout. Na suchý povrch naneste dvě vrstvy „Renovační barvy 
GORI 660” (transparentní nebo krycí) pomocí štětce na akryl. Druhou vrstvu naneste po čtyřech 
hodinách. 

2) má nátěr drobná poškození vrchní vrstvy, bez poškození dřeva (např.: loupání, prasknutí,  
odprýsknutí) - zdrsněte povrch smirkovým papírem (zrnitost 180 - 220). Dejte pozor, aby brousit 
jen poškozená místa a neodstranit základ. Důkladně odstraňte z povrchu prach, omyjte a nechte 
vyschnout. Na suchý povrch naneste dvě vrstvy „Renovační barvy GORI 660” (transparentní nebo 
krycí) pomocí štětce na akryl. Druhou vrstvu naneste po čtyřech hodinách. 

3) jsou rozsáhlá poškození nátěru - zdrsněte poškozený povrch smirkovým papírem (zrnitost  
180 - 220). Dejte pozor, aby brousit jen poškozená místa a neodstranit základ. Důkladně  
odstraňte z povrchu prach, omyjte a nechte vyschnout. Na suchý povrch naneste dvě vrstvy  
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„Renovační barvy GORI 660” (transparentní nebo krycí) pomocí štětce na akryl. Druhou vrstvu 
naneste po čtyřech hodinách. 

4) je nátěr zcela zničen (hluboká poškození např. praskliny v nátěru, úbytky nátěru) – je nutno 
provést plnou rekonstrukci nátěru. Zdrsněte poškozený povrch až do čistého dřeva smirkovým 
papírem (zrnitost 180 - 220). Důkladně odstraňte z povrchu prach a zajistěte impregnačním 
prostředkem proti zmodrání a plísním. Úbytky a praskliny ve dřevě vyplňte omítkou pro venkovní 
použití. Když impregnační prostředek a omítka vyschnou, naneste na renovovaný povrch základ. 
Na suchý povrch naneste dvě vrstvy „Renovační barvy GORI 660” (transparentní nebo krycí)  
pomocí štětce na akryl. Druhou vrstvu naneste po čtyřech hodinách. 
 

Při malování dejte pozor na následující aspekty: neaplikujte základní a konečné nátěry při venkovní 
teplotě nižší než +8°C a při relativní vlhkostí vyšší než 85% ven nebo 60% v místnosti. Produkty 
rozpustné ve vodě, jako výše uvedené, mají omezenou skladovatelnost. Pokud jsou v uzavřených 
obalech a během přepravy a skladování není mraz, je jejich trvanlivost 18 měsíců. 
 

5.2. Hliníkové obložení. 
V závislosti na typu poškození může být nezbytné použít různá řešení. Pro výběr optimálního 
způsobu opravy kontaktujte dodavatele nátěrových materiálů. 

 

6.  NÁVOD NA NASTAVENÍ A ÚDRŽBU KOVÁNÍ 

Aby zajistit plynulé otevírání a zavírání okna, musíte alespoň jednou za rok provést následující 
činnosti: 

• upravte kování 

• zkontrolujte a, pokud je to nutné, upravte upevnění prvků kování (dotáhněte šrouby,  
vyměňte poškozené vruty), 

• všechny pohyblivé součásti kování, jako jsou: zástrčky, zamykací čepy a pohyblivé lišty pro 
přenos pohybu, namažte mazivem nebo olejem (používejte mazivo nebo olej na stroje bez 
obsahu pryskyřic a kyselin), 

• údržba těsnění – při otevřeném okně vyčistěte těsnění od nečistot a prachu měkkým hadříkem 
namočeným ve vodě s tekutým čisticím prostředkem. Před uzavřením okna důkladně osušte 
těsnění. V případě zjištění trvalého poškození nebo deformace vyměňte těsnění za nové. 

 

6.1. Nastavení kování 
6.1.1. Nastavení blokovacích válečků. 

 
1)  Váleček E 

 

 
 
 
 
 
 

Směr Síla přítlaku Boční pohled 

+/- 0,8 mm 

900 900 
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2)  Váleček P 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3)  Váleček V 
 

 
 
 
 

Boční pohled/horní pohled 

 
Vertikální nastavení 

 /mm 

 

Nastavení přítlaku 
křídla/mm 

Směr 

 0= Základní poloha 
+/- 0,8mm +/- 0,2mm 

+/- 0,4mm 

+/- 0,8mm +/- 0,6mm 

+/- 0,8mm - 

          - 

900 900 

1800 1800 

2700 2700 

3600 3600 

- 0,8mm 
max. nastavení 

+ 0,8mm 
max. nastavení 

Směr 
 

Boční pohled 
 

Síla přítlaku 
 

+/- 0,8 mm 

900 900 
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6.1.2. Nastavení kování. 
 

1) Nastavení kování v oknech systémů Pol-Skone Typ C, Pol-Skone Typ C PLUS, Alu-Effect,  
Typ C PLUS Alu-Effect, EC 90 SR 46, Energy Concept 90, Energy Concept 90 Alu-Effect,  
Okno 2+1 DUO. 

 

Vzpěra paždíku horního závěsu (Obr. 6.1. a 6.2.) 
Vodorovné nastavení křídla (obr. 6.1) - (- 2,0 mm / + 3,0 mm) 
Nastavení přítlaku křídla na těsnění (obr. 6.2) - (± 1,0 mm) 
 

Vzpěra spodního závěsu (Obr. 6.3. a 6.4.) 
Svislé nastavení křídla (obr. 6.3.) - (- 2,0 mm / + 2,5 mm) 
Vodorovné nastavení křídla (obr. 6.3.) - (- 1,0 mm / + 2,0 mm) 
Nastavení přítlaku křídla na těsnění (obr. 6.4.) - (± 0,5 mm) 
 

 
 

  Obr. 6.1.                                            Obr. 6.2. 

 
 

  Obr. 6.3.                           Obr. 6.4. 
 

2) Nastavení kování v oknech systému s volitelným kováním Roto Royal 
 

Vzpěra paždíku horního závěsu (Obr. 6.5.) 
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Vodorovné nastavení křídla (obr. 6.5.) - (± 3,0 mm) 
Vzpěra spodního závěsu (Obr. 6.6. a 6.7.) 
Vodorovné nastavení křídla (obr. 6.6.) - (± 3,0 mm) 
Svislé nastavení křídla (obr. 6.7.) - (- 1,0 mm / + 2,0 mm) 
 

Blokovací válečky (Obr. 6.8.) 
Nastavení přítlaku křídla na těsnění (obr. 6.8.) - (± 0,8 mm) 

 

  
 

Obr. 6.5. Obr. 6.6. 

  
 

Obr. 6.7. 
 

Obr. 6.8. 
 

3) Nastavení kování v oknech systémů: Skandinávský systém, Dual-Nord (obr. 6.9.) 
• svislé nastavení křídla přišroubováním šroubu imbusovým klíčem 3 mm, 
• vodorovné nastavení křídla přišroubováním šroubu imbusovým klíčem 2 mm. 

Nastavení 
pouze 
imbusowým 
šestihranným 
klíčem 

+/- 0,8mm 

±2,0 

-1,0 900 900 

900 900 

+/- 0,8mm 

± 3 

Uvolněte vruty 

Uvolněte vruty 

  ± 3 

Nastavení pouze imbusowým 
šestihranným klíčem 

Nastavení pouze imbusowým 
šestihranným klíčem 
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Obr. 6.9. 
 

4) Nastavení závěsů SFS D3N 
Vodorovné nastavení křídla (obr. 6.10.) – Odšroubujte vrut (1) třemi otáčkami, a potom vhodně 
dotáhněte nebo uvolněte vruty (3) a (4) imbusovým klíčem 4 mm do okamžiku dosažení správné 
polohy. Dotáhněte vrut (1). Nastavení ± 3,0 mm. 
 

Svislé nastavení křídla (obr. 6.10.) – Uvolněte vruty (C) a (D). Zašroubujte nebo vyšroubujte čep (B) 
imbusovým klíčem 4 mm do okamžiku dosažení správné polohy. Dotáhněte vruty (C) a (D). Nastavení 
-2 mm/+6 mm. 
 

Nastavení přítlaku křídla na těsnění (obr. 6.10.) – Odšroubujte vrut (1) a otočte správným směrem 
+/- vruty (2) a (5) imbusovým klíčem 4 mm pro získání silnějšího nebo slabšího přítlaku na těsnění. 
Nastavení ± 2 mm. 
 

 

Obr. 6.10. 

± 2 mm 
2mm Imbusowý klíč 
 

+ 5 mm 
2mm Imbusowý klíč 
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5) Nastavení závěsů Designo. 
 
 

Na paždíku 

                              
 
 

Na vzpěře spodního závěsu 
 

                                   
 

 
 

± 2,0 mm 
- 0,5 mm 

Vůle v drážce Výška 

Přítlak 

± 2,0 mm 
- 1,5 mm 

 

± 0,5 mm 

± 2 mm 

Vůle v drážce Přítlak 

± 0,5 mm 
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6.2. Mazání kování: 
Pravidelným mazáním (alespoň 1x ročně) všech důležitých funkčních prvků kování na okenním křídle 
a rámu zajistíte spolehlivost kování a jeho dlouhou životnost. 

 
Obr. 6.11. Doporučená místa mazání pro systémy: Skandinávský systém, Dual – Nord. 
 

 
Obr. 6.12. Doporučená místa mazání pro systémy: Systém Pol-Skone Typ C, Pol-Skone Typ C PLUS,  

Alu-Effect, Typ C PLUS Alu-Effect, EC 90 SR 46, Energy Concept 90, Energy Concept 90 Alu-Effect, 
Okno 2+1 DUO. 

 

 

Místa mazání 
 

Další místa mazání v případě  
větších křídel 

Pro zajištění řádného fungování  
kování okenních křídel jednou 
ročně namažte kování olejem  

v označených místech. 
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Obr. 6.13. Doporučená místa mazání pro systémy s volitelným kováním Roto Royal. 
 

 

 Pohyblivě 

 

body 

Rys. 6.14. Doporučená místa mazání pro systémy s volitelným kováním Designo. 

 olej 
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Obr. 6.15. Doporučená místa mazání pro systémy typu posuvné patio. 
 

7. TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ 
7.1. Podmínky pro transport. 

1) Dopravní prostředky by měly chránit přepravované zboží před povětrnostními vlivy a vlhkostí. 
Nakládací prostory musí být suché a čisté. Povrch stěn a podlahy nesmí mít vyčnívající nebo 
ostré prvky, které by mohly způsobit poškození výrobků. 

2) Okna jsou zabalena do fólie, a rohy oken jsou kromě toho chráněny kartonovými rohy. Okna 
jsou umístěna na paletě a spojena do balíčku pomocí konstrukce z dřevěných lišt, která chrání 
okna před pohybem. Okna přepravujte na paletách, na nichž byla dodána výrobcem, bez  
porušení ochranné konstrukce. Palety umístěte v řadách tak, že budou roviny křídel  
rovnoběžné s podélnou osou nákladní části vozidla. Palety by měly být zajištěny před pohybem 
zboží během přepravy. 

7.2. Podmínky pro skladování. 
1) Do montáže by měla být okna umístěna na paletách, na nichž byla dodána výrobcem, bez 

porušení ochranné konstrukce. Zajistěte stabilitu palet. 
2) Výrobky by měly být skladovány v uzavřených, suchých a vzdušných místnostech, při kladné 

teplotě a vlhkosti vzduchu ne vyšší než 60%. 
3) Místo skladování výrobků nesmí je vystavovat vlhkosti, vysoké teplotě, chemikáliím,  

neodstranitelným znečištěním, přímému slunečnímu záření apod. 
4) Výrobky na paletě nemohou být vystaveny mechanickému poškození způsobenému pádem, 

nárazem těžkým předmětem apod. 

[1] mazivo 

[1]  
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5) Palety nemohou být skladovány v chodbách a ve vzdálenosti menší než 1,0 metr od aktivního 
topného zařízení. 

8. OVLÁDÁNÍ A BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ 

8.1. Ovládání okna otevíraného dovnitř. 
Uživatele oken by měli znát jejich určení, princip fungování, podmínky použití a údržby, jakož  
i záruční podmínky. Výrobce nenese odpovědnost za nedodržení Uživatelem oken pokynů  
a doporučení obsažených v Návodu. Po dokončení montáže poskytněte tento Návod Uživateli oken. 
 

  Základní funkce. 

 
 

 
 
Volitelné funkce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Otevíravě-sklopné okno Otevíravé okno 

Brzda otevírání v klice 

Uzavírání Otevírání Sklápění 

Mikroventilace 450 Neotáčejte klikou, když je 
okno otevřené 
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8.2.Ovládání okna otevíraného ven. 

 

 
 
8.3. Ovládání balkonových dveří typu posuvné patio. 
UPOZORNĚNÍ! 
Riziko neúmyslného bouchnutí! 
Křídlo v posuvné poloze může bouchnout a nebude možné je otevřít zvenku. 
- Zajistěte křídlo v pootevřené poloze proti neúmyslnému bouchnutí. 
- V případě potřeby zajistěte jiný vstup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zavřené křídlo. 

Pootevřené křídlo. 

. 

Otevírání křídla. 

Posun křídla. 

Zablokované křídlo. 

. 

Zavřené křídlo. 

. 

Význam Poloha křídla Poloha kliky 

PN UNI TOP SWING PN UNI SIDE SWING 

PN UNI SIDE HUNG I PN UNI TOP HUNG PN UNI SIDE HUNG II 
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8.4. Bezpečnost používání. 
Aby zajistit funkčnost a spolehlivost oken po dlouhou dobu a zajistit bezpečnost při používání, musíte 
bezpodmínečně dodržovat následující pokyny. 
 

 

 
 
Na křídlo okna nesmí působit žádné jiné zatížení. 
 

 

 
 
Nevkládejte žádné předměty mezi křídlo a rám. 

 

 
Za silného větru nenechávejte okno otevřené. 

 

 
 
Neotvírejte okenní křídlo násilím až ke špaletě. 

 

Riziko sevření! 
Zavírající se křídlo může způsobit zranění.  
Při přivírání okna nevkládejte ruce mezi křídlo a rám. 

 

 
Riziko pádu přes otevřené okno! 
V případě, že k oknu mají přístup děti, použijte blokovací 
systémy: Tilt-First, uzamykatelnou kliku nebo zámek  
proti rozevření. 

 


