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NÁVOD K OBSLUZE A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

na plastová okna  a dveře vyrobená z vysokopevnostního PVC -profily Schüco, kování ROTO  

1. Okna a dveře čistit vždy vodou s použitím běžného saponátu (při suchém čištění vzniká statická  elektřina). 

2. Čerstvé postříkání maltou odstraňte čistou vodou.Odstranění ztvrdlých zbytků malty může při neodborném provedení působit poškrábání profilů 

nebo poškození kování a poškrábání skla. Ztvrdlé postřiky malty odstraňte opatrným klepáním, nebo škrabkou ze dřeva či umělé hmoty. V závěsech a 

těsnění zůstávající zbytky malty vedou k funkčním poruchám. Také tyto musí být odborně očištěny. Čištění odvodňovacích drážek, které se nacházejí 

ve spodním rámu okna, je nutno věnovat zvláštní pozornost. 

3. Obzvláště tvrdošíjné skvrny můžete odstranit hadříkem, který lehce navlhčíte čistícím benzínem. Nepoužívejte benzín do spalovacích motorů 

vozidel. Barvené benziny mohou vyvolat změnu  povrchových ploch. 

4. Nepoužívejte žádné hrubé prostředky na drhnutí (písky např. Cif  a jiné) a zejména organická rozpouštědla. 

    Povrchová plocha by tím byla narušena a následkem by bylo možné zbarvení profilu a zvýšená možnost znečištění. 

5. Těsnící profily zabudované v okně jsou vyrobeny z vysoce hodnotného syntetického kaučuku (APTK).Také tyto by měly být čištěny pouze 

tekutými čističi pro domácnost. 

 6.  Ochranné fólie je nutno odstranit z plastových výrobků do 3 měsíců od dodání výrobku. 

 

Zákazník se tímto zavazuje plně dodržovat uvedené zásady a v tomto případě zhotovitel poskytne záruky v době trvání uvedené 

ve smlouvě o dílo a to 60měsíců na vlastní výrobky a 24měsíců na provedenou montáž ode dne předání, převzetí výrobků a 

prací. NOVINKOU je pětiletá záruka na utěsnění montážní spáry při použití utěsňovacího systému i3. 

Ze záruky jsou vyňaty vady, které vznikly v důsledku nesprávné  manipulace a údržby, neobvyklých  vnějších vlivů, vyšší moci, jakož i   

zásahů konečného uživatele nebo třetí osoby. 

Záruka se nevztahuje na běžné seřízení oken a dveří (kování) po předání zakázky. 

Na naše výrobky  bylo  vydáno prohlášení o shodě  podle § 10 zákona č.22/1997Sb ve znění  změny  zákona č.71/2000 Sb a § 7 nařízení     vlády 

č.163/2002 Sb. 

 

 



                                 

 

           

 

 

 

 


