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KLIMA
bezrámový posuvný a otočný systém pre dodatočné 
zasklievanie balkónové a lodžií

Návod k     obsluhe   a údržbě

Stali ste se užívateľmi bezrámového posuvného a otočného systému KLIMA ,  systému pre zasklievanie 
balkónové a lodžií.

Zasklením systémom Klima   ste zvýšili komfort bývania a získali ste ďalšiu úžitkovú plochu so širokou
možnosťou  využitia,  napr.  ako  zimnú  záhradu,  ktorá  chráni  pred  nepriazňou  počasia,  chladom,  hlukom  a
exhaláciami.

Ďakujeme Vám, pretože kúpou systému KLIMA  ste vyjajdrilii dôveru k našej  firme.

Systém KLIMA Vám svojou povrchovou úpravou, použitými materiálmi a úrovňou spracovania zabezpečí
komfort aj pri obsluhe. Obsluha je velmi jednoduchá a ľahká.

Pre dlhodobú životnosť dodržujte pri užívaní systému KLIMA nasledujúce pravidla:
1) Pre posuv a otváranie krídla nepoužívajte hrubú sílu.
2) Nezabudnite odistiť zámok!
3) Pre  otvorenie  presklenej steny  je potrebné zájsť  s krídlom  na  koniec  koľajnice  tak,  aby  prišlo

k zasunutiu krídla do tzv. parkoviska. Následne sklo otočit a koliesko vysunúť z vodiacej koľajnice
cez otvor. Pri ostatných krídlach postup opakujte – pre otvorenie je potrebné každé krídlo posunúť
až do parkoviska.

4) Pri zatváraní je postup rovnaký. Sklenenú tabuľu  zatvorte a ťahom posuňte až k tesneniu na stene
lodžie, či susedného krídla. Dbajte na správnu polohu krídiel.

5) Otváranie a zatváranie steny vykonávajte pomalým pojazdom, a vždy počítajte s miernym odporom,
a  možnú deformáciu  tesnenia  pri  dojazde jednotlivých  krídiel  k  sebe.  Tesnenie  je  vyrobené  zo
silikónovej  zmesi a okrem bežného umývania nevyžaduje žiadnu údržbu. Je UV stabilné a jeho
elasticita je zaručená na dlhú radu rokov.

Vodiace profily sú povrchovo upravené práškovou vypaľovanou farbou – Komaxitom. Chráňte ich proti
mechanickému  poškodeniu.  V prípade  mechanického  poškodenia  (poškriabania  laku)  je  možné  toto  miesto
opraviť pomocou autolaku rovnakej farby (RAL 9010 – biela)

Stena  CLIMA  nevyžaduje  mimoriadnu  údržbu.  Pre  dlhú  životnosť  a  bezchybnú  funkciu  však
odporúčame:

- čistiť koľajové profily od prachu a hrubých nečistôt (lístie, ľad, sneh)
- čistiť drenážne otvory
- v prašnom prostredí občas vysať prach z mohérového tesnenia
Pri umývaní používajte bežné čistaice prostriedky, ktoré neobsahujú organické rozpúšťadlá tzv. tekuté

piesky, ani iné abrazíva.
Pokiaľ  by nastal  hlučnný posuv s veľkým odporom, skontrolujte,  či  nie  je pri  ložiskách krídiel  hrubá

nečistota, alebo či nie je zašpinená vodiiaca lišta.
Umývanie presklenej steny je uľahčené možnosťou umyť sklá obojstanne, a to pohodlne z lodžie pri

otvorení jednotlivých krídiel.

Dodržujte  pravidelný  režim  vetrania!  Zasklením  lodžie  systémom  CLIMA  je  výrazne  obmedzené
odvetrávanie vzdušnej vlhkosti, ktorá sa na lodžii vytvára. Nastáva tým k „roseniu“ skiel, zvlášť v jesenných  a
zimných mesiacoch.  Miernym  pootvorením okien z oboch strán docielite  veľmi  rychlého  vyvetania.  Tento
režim stačí praktizovať 1x – 2x denne.
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