P OK YN Y K UŽ ÍV ÁN Í A ÚD R Ž B Ě
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení našich výrobků. Plastové a hliníkové výrobky značky Harmonie, zaručují dlouhodobou
životnost, barevnou stálost a odolnost proti povětrnostním vlivům.
Pro správnou a bezproblémovou funkci našich výrobků uvádíme následující pokyny:
• Krycí fólie
Výrobky jsou dodávány s krycí folií na profilech, kterou je nutno do jednoho měsíce ode dne montáže odstranit. Odstranění
folií není součástí ceny díla. V případě, že si objednatel přeje ochrannou fólii z výrobků odstranit, sdělí toto zhotoviteli
před dokončením montáže.
• Čištění oken a dveří po montáži
Zbytky stavebních hmot na rámech či na skle odstraňte vodou s běžným saponátem bez abrazivních částic, který používáte
v domácnosti. V žádném případě čištění neprovádějte na sucho, může dojít k nevratnému poškození skla a povrchu plastu
či hliníku. Nepoužívejte prostředky s abrazivními částicemi, drátěnky, ředidla a rozpouštědla. Pozornost věnujte
také řádnému vyčištění kování a těsnění, které mohou nečistoty vážně poškodit.
• Běžná údržba oken a dveří
Běžně znečištěná okna očistěte vodou s běžným saponátem. Na skla použijte prostředky určené na mytí skel.
• Servis a seřízení oken a dveří
Pro bezchybný chod kování je nutné (v prostorech určených k bydlení a v administrativních budovách), minimálně jednou
ročně, očistit a ošetřit všechny pohyblivé části kování mazacím prostředkem, nejlépe olejem na šicí stroje. U vchodových
dveří je potřeba namazat střelku a další zavírací prvky (čepy, výsuvné kolíky nebo háky). Více frekventované vchodové
dveře (v administrativních budovách či bytových domech) je třeba mazat minimálně 1x za tři měsíce. Standardně jsou dveře
vybaveny vícebodovým zámkem (uzávěrem), pro zajištění jejich těsnosti. Těsnost dveří je zaručena až v uzamčeném stavu.
V případě požadavku na dodání dveří pouze s jednobodovým zámkem nebo provozování s elektrickým vrátným,
nelze reklamovat jejich netěsnost. Nastavení chodu dveřních samozavíračů patří do běžné údržby nikoli do záručních oprav.
Servisní prohlídku (promazání pohyblivých částí kování) a seřízení v době záruky musí provádět autorizovaný servisní
technik naši společnosti. Seznam autorizovaných servisních techniků naleznete na www.harmonie-brno.cz.
Harmonie – dokonalá okna s.r.o. provádí seřízení oken a dveří 1x zdarma (do jednoho roku od předání díla) jako službu
zákazníkům.
• Větrání
Námi vyráběná okna a dveře jsou velmi těsná. Pro dodržení hygienických podmínek výměny vzduchu interiéru je nutné
několikrát denně větrat. Doporučujeme krátkodobé intenzivní větrání několikrát denně. Správným způsobem větrání
předejdete v zimním období možnosti rosení skel, které je způsobeno velkou relativní vlhkostí vzduchu v interiéru.
Výsledkem správného větrání je vnitřní prostor s příjemným klimatem.
• Plynové spotřebiče
Vzhledem k vysoké těsnosti oken s celoobvodovým kováním a těsněním v uzavřeném stavu, si Vás dovolujeme upozornit
na nutnost zabezpečení stálého přísunu vzduchu v místnostech s plynovými spotřebiči. Při použití plynových spotřebičů
(sporák, topení, ohřev TUV apod.) je nutné vždy v příslušné místnosti zabezpečit přívod vzduchu oknem s křídlem
v poloze otevřeno nebo sklopeno (ventilace).
• Likvidace výrobků
Naše plastové výrobky jsou šetrné k životnímu prostředí. Po ukončení své životnosti jsou při rozložení na jednotlivé
materiály (sklo, plast, kov) beze zbytku ekologicky recyklovatelné. Při likvidaci výrobků je nutné dodržet zákony a místně
platné vyhlášky.
Pevně věříme, že Vám budou naše výrobky sloužit dlouhá léta k Vaši plné spokojenosti.

Podrobný návod k údržbě a seřízení oken a dveří naleznete na:
www.harmonie-brno.cz

