
NAVODILA

ZA  MONTAŽO, UPORABO, 
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 

EKO OKNA



                                                       POZOR!!!

KRATKO INTENZIVNO ZRAČENJE TRAJNO ZRAČENJE - samo izven kurilne sezone

Če na novih oknih opazite roso, pomeni da okna preveč tesnijo. Zaradi kondenzacije vodne pare na od 
zunaj ohlajenih površinah, se v notranjem prostoru tvori mikroklima, ki povzroča »potenje« stekel, 
okvirjev in ostalih okenskih elementov. Z rednim zračenjem lahko preprečite ta problem. Prostore je 
treba zračiti kratko, ampak intenzivno - najbolje, da naenkrat odprete vsa okna, da se zrak v prostoru 
lahko v celti zamenja. Zračenje ponovite po potrebi. Ponavadi za zračenje ni dovolj, če pustite okno 
stalno v nagibnem položaju.
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Pritrjevalni elementi morajo biti razporejeni na način, ki bo omogočal prenos sil, ki bodo delovale 
na okvir. Če boste upoštevali navodila za razporeditev razdalji me njimi, boste preprečili 
deformacijo okna.

A -  maksimalna razdalja med okenskimi konzolami / vijaki do 700 mm

B -  razdalja od notranjega kota okvirja ali osi prečke ok. 150 mm

Preden začnete z montažo, snemite okenska krila iz okvirjev ter natančno preverite, ali se zunanje 

mere okna dobro prilegajo meram okenske odprtine (širina odprtine v zidu mora biti večja za

min. 20 mm in max. 30 mm od širine okna, njena višina pa mora biti večja za min. 35 mm in 

max. 50 mm od višine okna). Nato dobro očistite prostor za namestitev okvirja ter vstavite 

okenski okvir v okensko odprtino tako, da ga položite na nosilne bloke, pri tem ne pozabite na 

zračno režo med okvirjem in zidom. Predhodno namestite okvir s pomočjo zagozd. Okvir 

fiksirajte z zagozdami po vogalih. Če boste zagozdili okvir na polovici njegove višine, lahko s tem 

povzročite deformacijo kakšnega od njegovih delov. Okna morajo biti vgrajena navpično, 

vodoravno in v pravilni smeri z gradbeno  odprtino. Uravnajte okvir s pomočjo vodne tehnice in 

laserskega merilnika oz merilnega traku - prečnik v vodoravni položaj, pokončnik v navpični 

položaj. Kontrolirajte pravokotnost okvirja ter odmik okvirja od zunanjega roba zidne odprtine - 

poskusite ohraniti čim bolj simetričen odmik od zidovja. Maksimalna dovoljena toleranca 

odstopanja diagonal je 2 mm pri dolžini do 2 m in 3 mm pri dolžini nad 2 m. Pri večjih oknah, 

zlasti pri balkonskih vratih, uporabite opornike, ki bodo zavarovali okvirje pred deformacijo, ki 

jo lahko povzroči montaňa pena. Okvir lahko priviojete na zid z vijaki ali pa uporabite odločite 

konzole. V primeru, da se odločite za okenske, jih morate pritrditi na okvir, še preden ga vstavite 

v zidno odprtino s. Okvir lahko vgradite v zidno odprtinos pomočjo zidnih vijakov (sider) ali 

s konzolami.  V primeru, da se določite za konzole, jih morate pritrditi na okvir še preden ga 

vstavite v okensko odprtino. Pritrjevanje konzole: konzolo položite na okvir, pritisnite prvi zob, 

potem drugi in nato privijte ta del konzole na okvir. Pravilno nastavite celo konzolo. Na koncu z 

zidnimi zatiči pritrdite drugi del konzole na zid. Luknje za zatiče naredite potem, ko postavite 

okvir v zidno odprtino. Potem  privijte vijake. Preverite ali je okno pravilno vstavljeno, ali je v 

ravni vrsti z drugimi okni, preverite vse vijake, zatiče in konzole, odstranite pomožne elemente, 

očistite vrzel. Nataknite krila na okvir in preverite zapiranje okna. V primeru večjih konstrukcij 

(npr. balkonska vrata z oknom), preden uravnate njihov položaj, jih morate povezati. Privijte 

skupaj okvirje in jih povežite s pomočjo ustreznega spojnega profila. Pustite cca. 10 - 15 mm 

prostora med sprednjim delom profila in zidom.  Nastali prostor zapolnite z elastičnim, 

vodoodbojnim materialom ali tesnilnim trakom. Na zunanji strani stavbe prostor med oknom in 

steno zapolnite z izolacijskim materialom. Za ta namen bo najbolj primerna poliuretanska 

montažna pena. Odvečno peno odstranite, ko se posuši. Odstranite jo s pomočjo ostrega rezila, 

enakomerno, po robu okvirja. Sledi notranja izolacija. Obdelajte povezavo okna z zidom, tj. 

naredite omet na zunanji in na notranji strani.
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POGOJI GARANCIJE

Podjetje Eko-Okna Sp. z.o.o. kot proizvajalec jamči za kakovost izdelkov v garancijskem roku, ki znaša 
5 let za okna in 2 leti za vrata, pod pogojem, da so da so bili izdelk i montirani in uporabljani v skladu z 
priloženimi navodili za čiščenje in vzdrževanje.
Seznam izdelkov, ki jih zajema garancija dobite na originalnem računu.
Garancija zajema:
   - obstojnost barv profilov ter trajnost in vzdržljivost konstukcijskih vezav
   - pravilno delovanje in učinkovitost okovja
   - tesnenje zasteklitve
Garancija ne zajema:
   - regulacije okovja in vzdrževanja oken
   -  rosenja zunanjih in notranjih stekel ter razpok stekel nastalih med uporabo
   - nepomembnih napak (tj. takšnih, ki ne vplivajo na uporabno vrednost stavbnega pohištva) 

Po poteku tega roka pritožbe ne bodo upoštevane. Podjetje Eko-Okna ne odgovarja za napake 
nastale zaradi nepravilne montaže. Garancijo za montažo mora zagotoviti podjetje, ki je montažo 
izvedlo; to isto podjetje je hkrati odgovorno za pravilno regulacijo oken. Naš garancijski servis bo 
opravil popravilo priznanih napak v najkrajšem možnem času, ki ne bo daljši kot 30 dni od datuma 
priznanja reklamacije. Ta rok se lahko spremeni po dogovoru s stranko. Prosimo, da pred prihodom 
servisa odstranite z oken vse dodatne elemente (npr. žaluzije, rolete), ki niso bili dobavljeni skupaj z 
oknom.

NAVODILA ZA ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

PVC profile lahko očistite z detergentom za pomivanje posode. Prepovedana je uporaba alkohola, 
razredčil in topil, tudi abrazivna čistilna sredstva niso primerna. V kompletih za nego in vzdrževanje oken 
in vrat boste našli primerna sredstva za nego profilov ter za vzdrževanje okovja in tesnil.  

*Garancijski dokument izpolni prodajalec.
Garancijski list ni veljaven brez žiga in podpisa prodajalca.

Za pravilno delovanje in učinkovitost oken je potrebnoje redno vzdrževanje. Enkrat letno je 
potrebno izvesti naslednja vzdrževalna dela:
- preveriti delovanje gibljivih delov okna
- namazati okovje
- preveriti tesnenje med okvirjem in krilom
- pregledati vsa tesnila, jih očistiti ter namastiti s primernim sredstvom
- preveriti sisteme za odtekanje vode
- po potrebi očistiti odprtine 

Tesnila imajo zelo pomebno vlogo v oknih - ščitijo pred vlago, vetrom in mrazom. Zato sta pravilna 
uporaba in vzdrževanje nujna. Ne čistite jih s kemičnimi sredstvi, ki bi vplivale na njihove 
lasnosti, prožnost ali enakomerno prileganje k profilu. Po vsakem čiščenju, namažite tesnilo. S tem 
boste preprečili npr. izgubo prožnosti. llepljenje tesnila na gibljive.

Okensko okovje je večinoma narejeno iz kovinskih elementov. Zaradi tega obstaja nevarnost korozije. 
Da se bi se temu izognili, ga je potrebno, vsaj enkrat letno, namazati s strojnim oljem.

GARANCIJA PRIČNE VELJATI, KO JE BLAGO PLAČANO V CELOTI
Reklamacijo je potrebno vložiti na mestu nakupa. Pritožba ni razlog za zadržanje plačila. Dokler blago 
ni plačano v celoti garncije ni možno uveljaviti. Odgovornost proizvajalca na podlagi garancije je 
omejena na vrednost kupljenega blaga. Garancija ne vpliva na pravice kupca, ki izhajajo iz Civilnega 
zakonika, in ki so posledica, da blago ni v skladu s pogodbo.

VZDRŽEVANJE OKEN

VZDRŽEVANJE TESNIL

VZDRŽEVANJE OKOVJA
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