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NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU VENKOVNÍ DŘEVĚNÁ    
                               OKNA A DVEŘE  

přikládané k předávacímu protokolu díla  
 

( Tytéž pokyny platí obdobným způsobem i pro jiné venkovní truhlářské výplně 
stavebních otvorů, jako jsou  balkónové a vchodové dveře, zimní zahrady ad. ) 

 
Vaše okna i dveře jsou vybaveny hodnotným otvíravým kováním a jsou 
ošetřena kvalitní povrchovou ochranou. K prodloužení životnosti a odolnosti 
výrobků můžete přispět  i sami dodržováním následujících pokynů a rad k 
ošetřování a údržbě. Pravidelně proto kontrolujte a provádějte běžnou 
údržbu, čištění povrchu rámu i křídel, kontrolujte  zasklení, těsnění i kování. 
Případná poškození ihned odstraňte, neboť hrozí nebezpečí šíření problému 
lavinovitým způsobem. Je rovněž důležité dbát na kvalitní zatěsnění oken 
venkovním parapetem a dobré zatěsnění rámu ve stavebním otvoru.  
 
SPRÁVNÉ VĚTRÁNÍ – ZAJIŠTENÍ DLOUHODOBÉ ŽIVOTNOSTI 
Podmínkou správné péče o okna i dveře a veškerý nábytek a truhlářské 
výrobky obecně, je správné a zdravé prostředí v místnosti bez výrazných 
změn. Dřevěné výrobky reagují, jako všechno dřevěné, na okolní podmínky, 
zejména na relativní vlhkost vzduchu. Relativní vlhkost vzduchu se  
v interiéru musí pohybovat celoročně mezi hodnotami 50-60%, v místnosti 
se doporučuje teplota mezi 20–22°C. Nadměrná vlhkost vzduchu musí být 
z místnosti odváděna pravidelným větráním, pokud není odváděna ven sráží 
se na skle. Pravidelným větráním se vyhnete rosení skel a případného 
zavlhání zdiva v okolí oken s následnou možností vzniku plísní. Dřevo samo 
o sobě je prodyšný materiál, kterým prochází vzduch, ale tato výměna 
samozřejmě není dokonalá. Vlhkostí jsou nejvíce zatíženy: kuchyně při 
vaření, koupelna a ložnice při spaní (člověk vyprodukuje během spánku až 
1,5 litrů vody – dýcháním, potem…). Při správném větrání zajistíte úsporu 
nákladů za topení a zdravé klima v domě. Větrání musí být účelné a správně 
provedené. Rychlé a efektivní je větrání mezi dvěma protilehlými okny. 
Nadměrné větrání vede k tepelným ztrátám a naopak nedostatečně 
větráním nezajistí úplnou výměnu vzduchu. Suchý a okysličený vzduch se 
zahřívá rychleji, tím má vytápění větší účinnost a ve vyvětrané místnosti 
získáte příjemné teplo. 
 
Pro zajištění účinného větrání doporučujeme: 
 
Ráno vyvětrejte všechny místnosti po dobu cca půl hodiny, především pak 
ložnici. V průběhu dne větrejte minimálně 2x až 3x po čtvrt hodině. Orosené 
okno signalizuje, že je nutné vyvětrat. Při tvorbě nárazové vlhkosti větrejte 
častěji (při vaření, mytí, praní, apod…). Větrejte jednorázovým otevřením 
okna dokořán, tím dojde k intenzivní výměně vzduchu. Vyklopením okna 
nebo mikroventilací lze větrat v létě (občasné vyvětrání otevřením oken 
dokořán je nutné). V případě extrémně vysokých teplot nepouštějte do 
místnosti přehřátý vzduch a raději větrejte v noci. V zimě raději větrejte 
častým a krátkodobým otevřením oken dokořán než dlouhodobým 
vyklopením okna do ventilační polohy. Ušetříte mnoho energie. Po dobu 
větrání vypněte topení. Odstraňte překážky volného proudění vzduchu, 
nábytek by měl stát několik centimetrů od stěny, záclony by neměly viset 
před topením, ale měly by dosahovat pouze k parapetu. Vlhký vzduch 
z místnosti odvádějte vždycky ven, nikdy ne do jiných místností. Dveře od 
nevytápěných nebo málo vytápěných místností nechávejte uzavřené. V době 
nepřítomnosti obyvatel domu doporučujeme zredukovat topení a i v době 
přítomnosti obyvatel zbytečně přetápět 
 
 
OCHANA OKEN PŘI ZAZDÍVÁNÍ  A  MALBĚ STĚN 
Okna i dveře musí být při stavebních nebo malířských pracích  důkladně 
ochráněny před působením stavebních materiálů a barev ochrannou fólií. 
Pro olepování používejte speciální lepící pásky s nízkou přilnavostí ( např. od 
firmy BEIERSDORF, TESSA 7296 ), a to tak, aby nedošlo  poškození oken při 
strhávání pásky. Okna v žádném případě nesmí přijít do styku s omítkou 
nebo jinou hmotou, která obsahuje agresivní látky ( např. vápno ). Tyto 
látky mohou způsobit neodstranitelné barevnostní změny na povrchové 
úpravě. Pokud přesto dojde k potřísnění oken těmito látkami, neprodleně je 
pomocí vlhkého hadru odstraňte. Při provádění stavebních a malířských 
v žádném případě neponechávejte okna v otevřené pozici ani s nimi nijak 
nemanipulujte a ponechte okna zavřená. Hrozí vážné nebezpečí poškození 
funkčnosti otevírání z důvodu vniku prachu a kamínků do mechanismu 
kování.       
 
U zděných staveb doporučujeme montovat okna po vnitřním omítnutí stěn a 
zabetonování podlah. Důvodem je příliš vysoká vlhkost vzduchu, která 
v určitých situacích, např. v době nízkých teplot pod bodem mrazu, může 
nenávratně poškodit povrchovou úpravu i konstrukci oken. Jako příklad 
uvádíme situaci, kdy se v letních měsících postaví zděná stavba, koncem 
podzimu se tato osadí okny a teprve poté jsou prováděny vnitřní omítky a 
betonování podlah. Následně se celá stavba uzavře a po celou zimu je 
stavba vytápěna kvůli vyschnutí bez zajištění odpovídajícího odvětrání. Za  
 
 
tohoto extrémního stavu  vysrážená voda z omítek ve velké míře působí 
přímo na okna z vnitřní strany a mráz ze strany venkovní. Za těchto 
podmínek výrobce neručí za  životnost okna, za výrobek jako takový a ani za 
jeho funkční a estetické vlastnosti.  

 
PROVOZ  
Při pohybu pohyblivých částí oken i dveří používejte výhradně rovnoměrný a  
nenásilný pohyb otvíracím mechanismem. Vyvarujte se rychlého nebo 
trhavého pohybu. Při vzniku problému  nepoužívejte nadměrné síly, ale 
ověřte jaká překážka  brání plynulé manipulaci. Nedá-li se překážka  
jednoduše odstranit, vyhledejte odbornou pomoc. 
 
Polohy klik u 
eurooken: 
 
Zavření   
Otevření  
poloha pro 
krátkodobé, 
nárazové, 
větrání nebo 
čištění 
okenních tabulí.  
 
Mikroventilace – poloha pro štěrbinové větrání   
Sklopení – poloha pro dlouhodobé větrání 
 
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 
Ošetření i čištění oken a dveří nevyžaduje žádné speciální čistící prostředky 
ani postupy. K čištění používejte pouze běžné prostředky s nízkou 
agresivitou. Vlažnou mýdlovou vodou občasně očistěte rám i křídlo od 
různých nečistot, usazeného prachu a vysráženého smogu. Skleněné  výplně 
čistěte vhodnými přípravky dle návodu jejich výrobců, na čištění kování 
používejte pouze takové čistící a ošetřovací prostředky, které nenaruší 
ochranu proti korozi. Všechny pohyblivé části a uzavírací místa je nutné 
občasně mazat a seřídit.  Protože největším nepřítelem oken i dveří je vedle 
mokra a vlhka sluneční svit a žár, zabraňte působení slunečního a UV záření 
ošetřením dřevěných částí udržovacím přípravkem pro okna s povrchovou 
úpravou Sayerlack: SAYERLACK ( oživovač vodou ředitelných laků 
SAYERLACK HH 8012 ). Udržovací přípravek SAYERLACK  nanášejte 
výhradně v letních měsících a pouze na suché a čisté dřevěné části 
na venkovní strany okna.  Udržovací přípravek naneste jedním tahem 
pomocí měkkého hadříku. 
S povrchovou úpravou Adler: přípravek Pflegeset Plus 
S povrchovou pravou PNZ oleje: PNZ blokátor vlhkosti 
S povrchovou pravou Osmo: Osmo přípravek dle doporučení  
Použití čistících prostředků na bázi rozpouštědel a jim podobným ( aceton, 
trichloretylen, benzín ), nebo čistících prášků, brusných past včetně 
brusného papíru JE ZAKÁZÁNO.   
 
VAROVÁNÍ A DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 
Výrobky s dokončenou povrchovou úpravou  nevyžadují žádnou další 
konečnou úpravu. Práce jako tmelení, broušení, zásahy do konstrukce, 
zásahy do  kování apod. zcela odpadají a nesmí být v žádném případě 
prováděny. Okna ani dveře nenatírejte, nebruste ani nepřetírejte jinými 
nátěrovými látkami; k těmto pracím dochází pouze v případě rekonstrukce 
nebo z důvodu opravy a v době trvání záruční lhůty může spotřebitel tyto 
práce konat pouze s písemným svolením výrobce. Po skončení záruční lhůty 
tyto práce svěřte výhradně odborným firmám – neprovádějte je v žádném 
případě  svépomocí. 
 
Nevkládejte cizí předměty do mechanismů kování ani do  spojů mezi křídlem 
a rámem. Chraňte kování výrobků před nadměrným vnikáním prachu, před 
vnikem kamínků nebo jiných tvrdých předmětů. Takto vzniklé předměty co 
nejdříve odstraňte. 
   
Křídla nezatěžujte jinou silou než vahou křídla, nemanipulujte s ložiskovým 
kolíkem závěsu křídel a bez odborné pomoci nevyjímejte křídla z rámů - 
hrozí vážné nebezpečí poškození zdraví ! Nedopusťte přitlačení ( vyvrácení ) 
křídla k okraji stavebního otvoru ani k vložení jakékoli překážky do otvoru 
mezi křídlem a rámem. Při manipulaci s výrobky pozor na nebezpečí zranění, 
dbejte  obzvláště na nebezpečí  přiskřípnutí  části těla mezi křídlem a 
rámem, dejte též pozor na vypadnutí z okna při čistění nebo údržbě,  
nepodceňujte ani nenadálý pohyb křídla okna ( dveří ) vlivem větru nebo 
průvanu. Otevřená okna ani dveře neponechávejte bez dozoru. Vyvarujte se 
též  v blízkosti oken a dveří  manipulovat s otevřeným ohněm či cigaretou. 
Pamatujte také na to, že domácí zvířátka mohou zanechat  stopy nejen na 
sněhu, ale i na Vašich dveřích ! 
 
V případě, že se otevřená okna ( dveře ) vlivem větru, nebo průvanu 
nežádoucím způsobem pohybují, je možné použít speciálního příslušenství 
k zamezení tohoto pohybu. Používejte ovšem výhradně výrobky 
renomovaných výrobců. 
 
Zhotovitel ukládá objednateli seznámit se s návodem na používání 
poptávaného /naceněného/předmětu díla na veřejně přístupných 
internetových stránkách www.rddrevo.eu, s cílem vyloučit nesprávné 
umístění /používání/ výrobku ještě před vlastním zahájením výroby díla tj. 
v době před podpisem smlouvy o dílo. Objednavatel svým podpisem 
stvrzuje, že takto učinil a s tímto návodem na používání díla byl seznámen. 
 


