AluPlus ® - r á m o v ý posuvný systém pre dodatočné zasklievanie
balkónov a lodžií.
Návod k obsluhe a údržbe
Stali ste sa užívateľmi rámového posuvného systému AluPlus ®, systému pre zasklievanie balkónov,
lodžií, altánov a deliacich stien.
Zasklením systémom AluPlus ® ste zvýšili komfort bývania a získali ďalšiu užívaciu plochu so širokými možnosťami
využitia, napr. ako zimnú záhradu, ktorá chráni pred nepriazňou počasia, chladom, hlukom a exhalátmi.
Ďakujeme Vám, pretože kúpou systému AluPlus ® ste vyjadrili dôveru k našej firme a systém označený chránenou
značkou AluPlus ®.
Systém AluPlus ® Vám svojou povrchovou úpravou, použitými materiálmi a úrovňou spracovania zabezpečí komfort aj
pri obsluhe. Obsluha je veľmi jednoduchá a nenáročná.
Pre dlhoročnú životnosť dodržujte pri používaní systému AluPlus ® nasledovné pravidlá:
1) Pre posun krídla používajte madlo.
2) K otvoreniu presklenej steny je potrebné mierne zatiahnuť za madlo pri prvom krídle, pri ďalších krídlach zatlačiť
na hrany zvislých profilov v smere otvárania, aby nastalo uvoľnenie líšt medzikrídlového tesnenia. Po uvoľnení
tesnenia sa budú krídla posúvať po vodiacich lištách voľné a bezhlučne.
3) Pri zatváraní je postup rovnaký, akurát s tým rozdielom, že nie je treba tlačiť na čelá krídiel, ale stačí ťahať za
madlo a všetky krídla do seba samy zapadnú.
4) Otváranie a zatváranie systému uskutočňujte pomalým posunom a vždy počítajte s miernym odporom pri zapadaní
tesniacich líšt do seba alebo od seba.
5) Pri montáži Vám boli jednotlivé krídla zaistené proti ich zveseniu poistkami v horných rohoch krídiel. Dbajte na to,
aby pri používaní steny boli tieto poistky vždy vysunuté !!!
6) Pokiaľ dôjde k „násilnému presunu“ jedného krídla cez druhé v smere zatvárania steny, teda pokiaľ nenastane
zapadnutie líšt mezikrídlového tesnenia do seba, nevracajte krídla do správnej polohy spätným presunom cez lištu,
nápravu uskutočnite zvesením krídla a spätným vsadením do správnej polohy.
Rámy krídel, vodiace a tesniace lišty sú povrchovo upravené prírodnou eloxážou, alebo práškovou vypaľavanou farbou
– Komaxitom. Chráňte ich pred mechanickým poškodením. V prípade mechanického poškodenia (poškrabaním laku) je možné
toto miesto opraviť pomocou autolaku rovnakej farby.
Stena AluPlus ® nevyžaduje mimoriadnu údržbu. Pre dlhú životnosť a bezchybnú funkciu však doporučujeme:
čistiť dráhu posunu krídiel od prachu a hrubých nečistôt (lístie ľad, sneh)
čistiť drenážne otvory
v prašnom prostredí občas povysávať prach z mohérového tesnenia.
Pri umývaní rámu a výplní používajte bežné čistiace prostriedky, ktoré neobsahujú organické rozpúšťadlá a tzv. tekuté
piesky či iný brúsny materiál.
Pokiaľ by nastal hlučný posuv s veľkým odporom, skontrolujte, či nie je pri kolieskach krídiel hrubá nečistota alebo či
nie je zanesená vodiaca lišta.
Pri umývaní presklenej steny ju možno bude potrebné jednoducho demontovať (pri väčších rozmeroch aj za pomoci
druhej osoby) zvesením jednotlivých krídiel takto:
1. pri zatiahnutej stene uvoľnite všetky poistky proti zveseniu
krížovým skrutkovačom uvoľnite skrutku, ktorým je poistka zatiahnutá
poistka „spadne“ do plastového rohu
spadnutú poistku dotiahnite, aby nedošlo k jej strate pri umývaní skla
2. rozhrňte stenu do polohy voľného posunu, a tým sa uvoľnia všetky medzikrídlové tesnenia
3. krídla zvesujte postupne od Vám najbližšieho k najvzdialenejšiemu
uchopte krídlo po stranách
naddvihnite ho smerom hore
naddvihnutú spodnú časť krídla vysuňte k sebe mimo vodiacu lištu a vyberte.
Krídla vsadzujte od najvzdialenejšieho opačným postupom, ako bolo uvedené v predchádzajúcom odstavci. Po vsadení
všetkých krídiel stenu rozhrňte tak, aby do seba zapadli mezikrídlové tesnenia a skontrolujte ich zapadnutie. Stenu opäť zaistite
proti zveseniu poistkami. POZOR !!! Poistku nevysúvajte až na doraz. Medzi poistkou a hranou vodiacej lišty musí byť vôľa !
Dodržujte pravidelný režim vetrania! Zasklením lodžie systémom AluPlus ® je výrazne obmedzené odvetrávanie
vzdušnej vlhkosti, ktorá sa na lodžii vytvára. Dochádza tým k „zaroseniu“ skiel, obzvlášť v jesenných a zimných mesiacoch.
Miernym pootvorením okien z oboch strán docielite veľmi rýchleho vyvetrania. Tento režim stačí udržiavať 1x – 2x denne.
V prípade rozbitia výplní sa obráťte na najbližšieho distribútora AluPlus
výmenu výplní.
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