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NÁVODY PRO OKNA, DVEŘE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Abychom vyšli vstříc Vašim potřebám, připravili jsme pro Vás sérii návodů, které naleznete na
www.skladova-okna.cz/navody-plastova-okna

Návody a video návody k plastovým oknům a dveřím
• K obsluze, údržbě a seřízení oken a dveří 
• Na montáž plastových oken
• Pro zaměření plastových oken

Návody a video návody ke střešním plastovým oknům
• Na montáž střešního okna PREMIUM - hladké lemování
• K obsluze a údržbě střešního okna PREMIUM
• Na montáž střešního okna PREMIUM – vlnité lemování

Návody a video návody k příslušenství
• Na instalaci sítí proti hmyzu
• Na instalaci vnitřních žaluzií
• K montáži vnitřních a venkovních parapetů
• Na zaměření sítě proti hmyzu
• Na zaměření vnitřní žaluzie

POZOR: Doporučení pro montáž hlavních a vedlejších vchodových dveří
pro uznání záruky je nutné dodržet tento postup:

1) Vysaďte dveřní křídlo z rámu
2) Vložte rám do otvoru
3) Dejte do váhy spodní část rámu (viz. obr. č. 3)
4) Dejte do váhy pantovou stranu rámu (viz. obr. č. 4)
5) Ukotvěte pantovou stranu rámu na 4 turbošrouby nebo 4 kotvy

(viz. obr. č. 5)
6) Zaklínkujte horní stranu rámu na klikové straně

2 klínky proti sobě (viz. obr. č. 6)
7) Ukotvěte spodní část rámu na klikové straně

1 turbošroubem nebo kotvou (viz. obr. č. 7)
8) Nasaďte dveřní křídlo do rámu

9) DŮLEŽITÝ BOD: Při dovírání křídla srovnáváme vrchní část rámu vůči
křídlu! Provedeme poklepáním na klínky dovnitř nebo ven nebo na rám
plastovým kladívkem, tak, aby se rám dorovnal vůči křídlu, které dovíráme.

10) DŮLEŽITÉ: Těsnost dveřního křídla  vůči rámu na klikové straně musí
být stejnoměrná (toho docílíte právě správným provedením v bodu 9)

11) Ukotvěte  klikovou stranu rámu na 3 turbošrouby nebo 3 kotvy
(viz. obr. č. 11)

12) Pokud jsou vaše dveře širší než 900mm, pak ukotvěte horní stranu
rámu na 2 turbošrouby nebo 2 kotvy (viz. obr. č. 12)

13) Nyní můžeme provést zatěsnění mezi rámem a zdí (např. montážní pěnou)
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UPOZORNĚNÍ pro vedlejší vchodové dveře - instalace kliky a uzamykání:
Vedlejší vchodové dveře a balkonové dveře s oboustrannou klikou jsou dodávány s klikou s tzv. aretací. K uzamčení dveří dochází na principu „zvedačka“:

1) kliku je nutné nejprve zvednout nahoru, čímž
dojde k aretaci jednotlivých bezpečnostních
bodů obvodového kování

2) nechat kliku spustit do vodorovné polohy
3) nyní je možné dveře uzamčít klíčem

U některých sérií dveřních klik, je nutné před instalací
kliky zkrátit dodávané spojovací šrouby o 2 články

U některých serií dveřních klik, je nutné před instalací
zkrátit dodávaný čtyřhran cca o 1cm.

Protože, že je tato úprava nevratná, před provedením této úpravy ověřte, zda je tato úprava nutná! U některých sérií není nutné dodatečné úpravy provádět!
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