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Chystáte výmenu okien? Nechajte si poradiť

Bratislava  –  18.  júla  –  Ak  plánujete  výmenu  okien,  musíte  sa  pripraviť  na  veľa 
strategických rozhodnutí.  Budú mať nové okná rovnaké rozmery ako predchádzajúce? 
Kedy a ako ich namontovať? To je len zlomok otázok, ktoré musíte zvážiť predtým, než 
začnete s výmenou. Spoločnosť OKNOPLAST prináša prehľadný postup ako mať nové 
okná bez stresu a neporiadku.

← 
Krok prvý
Prvá etapa práce spočíva v demontáži starých okien. Najskôr 
zložíme z pántov staré okenné krídla.

→
Krok druhý
Staré  okenné  rámy  odporúčame 
najskôr  prerezať  a  následne 
vypáčiť  tak,  aby  bolo  možné 
vytrhnúť  zo  špaliet  aj  spojky, 
ktorými  sú  upevnené.  Pri  tejto 
činnosti  môže  ľahko  dôjsť  k 
poškodeniu  steny alebo  parapetu, 
pokiaľ nie je dostatočné chránený.
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←
Krok tretí
Ak  budete  okno  upevňovať  kotvami,  priskrutkujte  ich  k 
rámu pred jeho usadením v otvore. Počet a rozmiestnenie 
kotiev by mali byť v súlade s pokynmi výrobcu. 

→
Krok štvrtý
Aby  okno  správne  fungovalo,  musí  byť  okenný  rám 
umiestnený  presne  ako  zvislým  tak  vodorovným  smerom. 
Jeho  polohu  je  potrebné  následne  stabilizovať  drevenými 
klinmi. Vkladáme ich do rohov a niekoľkých miest po obvode 
okna.

← ↓ 
Krok piaty
Priskrutkované  kotvy  k rámu  upevníme  do  steny  vopred. 
Vhodný  typ  skrutiek  vyberáme  na  základe  materiálu,  do 
ktorého budú upevňované.
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←
Krok šiesty
Okenný rám odporúčame dôkladne očistiť, 
aby  v otvoroch  neostali  zvyšky  po  vŕtaní, 
ktoré  by  mohli  skomplikovať  dosadnutie 
tesnenie  a  znemožniť  odtok  vody 
drenážnymi otvormi

← ↓
Krok siedmy
Opatrne  zaveste  okenné  krídla  a  priskrutkujte  kľučky. 
Následne si preverte, či sa okno ľahko zatvára. Ak nie, je 
potrebné  nastaviť  kovanie  a  v  krajnom  prípade  opraviť 
polohu rámu.

←
Krok ôsmy
Pred  aplikáciou  utesňovacej  peny  odporúčame  podklad 
(okraje okenného rámu) dôkladne navlhčiť vodou a prípadné 
znečistenie odstrániť.
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←
Krok deviaty
Počas  utesňovania  a  nasledujúcich  troch 
až štyroch hodín musí byť okno zatvorené, 
aby expandujúca pena nevypáčila rám.

Krok desiaty ↓ →
Po  uschnutí  peny  začnite  s  finálnou  úpravou  okenného 
otvoru.  V tomto  kroku  môžete  upevniť  parapet.  Ak  nebol 
vyrobený presne na mieru, je potrebné ho najskôr zamerať a 
odrezať potrebnú veľkosť.

 

← ↓
Krok jedenásty
Posledná  činnosťou  je  úprava  špaliet.  Všetky  povrchy 
vnútornej časti  okenného otvoru sa vyrovnávajú stierkovou 
maltou,  a  miesta  styku  s  okenným  rámom  akrylom.  Z 
vonkajšej  strany  je  potrebné  vyplniť  prípadné  medzery 
mrazuvzdornou maltou.
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←
Krok dvanásty
Po montáži odporúčame záverečné nastavenie, namazanie kovania a vyčistenie okna.
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←
Krok trinásty
Preberanie je najlepšie vykonať osobne a skontrolovať v prítomnosti odborníkov, či okno nebolo 
poškodené a či je možné bez problémov používať. Umožní to vyhnúť sa problémom s prípadnou 
dodatočnou reklamácií.

Spoločnosť OKNOPLAST

OKNOPLAST patrí už 18 rokov k expertom vo výrobe plastových a hliníkových otvorových systémov. 

Svojim zákazníkom poskytuje služby šité na mieru prostredníctvom 1 400 predajní na Slovensku, v  

Čechách, v Nemecku, v Taliansku, v Rakúsku, vo Francúzsku, v Maďarsku, v Slovinsku, vo Švajčiarsku  

a Poľsku. Najkvalitnejšie komponenty, automatizovaný strojový park a najmä kvalifikovaný personál sú 

zárukou  najvyššej  kvality  výrobkov  spoločnosti  OKNOPLAST.  Jej  potvrdením  je  európsky  certifikát  

kvality Q-Zert, ktorý spoločnosť získala od nemeckého ústavu ift Rosenheim. Výrobný proces je riadený 

on-line a spĺňa všetky požiadavky ISO 9001:2000, ako aj novej normy Európskej únie EN 14351-1:2006. 

Spoločnosť  má vlastné  R&D oddelenie,  ktoré  pracuje  nad  sústavným  zdokonaľovaním  a  hľadaním 

jedinečných  riešení.  Vďaka  svojej  inovatívnosti,  ako  prvá  firma v Európe  priniesla  na trh  množstvo 

riešení,  ktoré sú dnes štandardom v sektore okien a dverí  z PVC a tým udáva trendy v jeho rozvoji. 

Okrem iného sú to päťkomorový profil, sklo s koeficientom tepelného prieniku U=1,0, nízky balkónový 

prah a mnohé iné. Spoločnosť zamestnáva vyše 800 ľudí, ktorí predstavujú vysokú úroveň profesionality 

a odbornosti.  Bohatá  ponuka  profilov,  výplní,  široká  škála  farebných  odtieňov  a  doplnkov,  a  najmä 

presnosť  vyhotovenia  sú  aspektmi,  vďaka  ktorým  sa  výrobky  OKNOPLAST  odlišujú  vzhľadom  a 

najvyššou estetickou úrovňou, pričom vytvárajú skutočnú vizitku stavby. Zákaznícke prieskumy a mnohé 

názory odborníkov potvrdzujú,  že OKNOPLAST je momentálne  jednou z najlepšie rozpoznávaných 

značiek  v Európe  a to  nielen  medzi  ľuďmi  v  sektore  otvorových  systémov,  ale aj  medzi  koncovými 

zákazníkmi. Od januára 2012 je OKNOPLAST top sponzorom futbalového klubu Inter Miláno.
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