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Návod k obsluze a údržbě zasklívacích
systémů od společnosti DuoTech Trade s.r.o.
Stali jste se uživateli posuvného, nebo posuvně otočného systém pro zasklívání balkónů a lodžií.
Zasklením tímto systémem jste zvýšili komfort bydlení a získali jste další užitnou plochu s širokou možností
využití, např. jako zimní zahrada, která chrání před nepřízní počasí, chladem, hlukem a exhalacemi.
Děkujeme Vám, neboť zakoupením systému jste vyjádřili důvěru v naši firmu.
Systém Vám svou povrchovou úpravou, použitými materiály a úrovní zpracování zajišťuje komfort při
obsluze i údržbě. Obsluha je velice jednoduchá a snadná.

Pro dlouhou životnost dodržujte při užívání systému následující pravidla:
1) Pro posun a otevírání křídla nepoužívejte hrubou sílu.
2) Nezapomeňte odjistit zámky u krajních křídel.
3) K otevření prosklené stěny je nutné
U posuvně otočného systému - Zajet s křídlem na konec kolejnice, tak aby došlo k plynulému
pojezdu vrchní části skla ve výhybce u horní kolejnice. Následně sklo otočit a celé křídlo zasunout
k boku lodžie. U ostatních křídel postup opakujte – pro otevření je nutné každé křídlo posunout až
ke stěně v rámci výhybky.
U posuvného systému – Posunout otvírané křídlo až k boku lodžie, stejně pokračujte i s ostatními
křídly
4) Při uzavírání je postup stejný. Skleněnou tabuli zavřete a tahem posuňte až k těsnění na stěně
lodžie, či sousedního křídla. Dbejte na správnou polohu křídel.
5) Otevírání a zavírání stěny provádějte pomalým pojezdem a vždy počítejte s mírným odporem a
možnou deformací těsnění při dojezdu jednotlivých křídel k sobě.
Těsnění je vyrobeno ze silikonové směsi a kromě běžného umývání nevyžaduje žádnou údržbu. Je
UV stabilní a jeho elasticita je zaručena na dlouhou řadu let.
Vodicí profily jsou povrchově upraveny práškovou vypalovanou barvou – Komaxitem. Chraňte je proti
mechanickému poškození. V případě mechanického poškození (poškrábání laku) lze toto místo opravit pomocí
autolaku stejné barvy (bílá)

Zasklívací systém nevyžaduje mimořádnou údržbu. Pro dlouhou životnost a bezvadnou funkci však
doporučujeme:
-

čistit dráhu posunu křídel od prachu a hrubých nečistot (listí, led, sníh)
čistit drenážní otvory
silikonová těsnění jsou UV stabilní a jeho elasticita je zaručena na dlouhou řadu let
- udržují se pouhým otřením od nečistot.
v prašném prostředí občas vysát prach z mohérového těsnění
jednou ročně promazat ložiska pojezdových koleček mazacím prostředkem

Při mytí používejte běžné čisticí prostředky, které neobsahují organická rozpouštědla a tzv. tekuté písky,
ani jiná brusiva.
Pokud by došlo k hlučnému posuvu s velkým odporem, zkontrolujte, zda není u koleček křídel hrubá
nečistota nebo zda není znečištěna vodicí lišta.
Dodržujte pravidelný režim větrání! Zasklením lodžie systémem s výhybkou je výrazně omezeno
odvětrávání vzdušné vlhkosti, která se na lodžii vytváří. Dochází tím k „rosení“ skel, zvláště v podzimních a
zimních měsících. Mírným pootevřením oken docílíte velmi rychlého vyvětrání. Tento režim stačí udržovat 1x –
2x denně.
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