Iskrene čestitke,
spoštovani kupec!

Zračiti, zračiti in ponovno zračiti.
Vaša lesena okna so »suha snov«.
Tako naj ostane tudi med gradnjo,
saj so obremenitve z vlago takrat
največje. Vlago v prostorih povečuje sušenje ometov, tlakov, opleskov
itd... Edini, vendar najučinkovitejši
ukrep proti tej vlagi je ustrezno in
zadostno zračenje prostorov.

Odločili ste se za nakup lesenih
oken ali vrat. Napravili ste nekaj
dobrega za naše okolje in si izpolnili željo po prijetnem stanovanju.
Najlepša hvala!
Lesena okna in vrata obarvana in
zaščitena z Induline.
Tu se združujejo kakovost, izkušnje
in znanje, 50 letne tradicije na
področju tehnologije lesa. Proizvodnja, usklajena z najnovejšimi
izsledki znanosti in stalna kontrola
le te, so garancija za dolgo življenjsko dobo lesnih oken in vrat.

Navodila
S temi navodili vam svetujemo,
kako z minimalnim delom maksimalno dolgo ohranite funkcionalnost vaših lesenih oken in vrat.
Izbrali ste les.
To je pravilna odločitev. Mnoge
prednosti govore v prid lesu, kot
idealnemu materialu za okna in
vrata. Les kot naravni material ima
več izrednih lastnosti: pozitivno
deluje na klimo v prostoru, pravimo
da »diha«, pomaga usklajevati
zračno vlago in je toplotno in proti
hrupno izolativen. Les je lep del
narave in ima izreden izgled.
Posvetite malo časa vašim lesenim oknom.
Les, ki je s strani proizvajalca vaših
oken izredno pozorno in kakovostno obdelan ter prekrit s kakovostno
površinsko obdelavo »Induline
System - Remmers«, vam zagotavlja dolgo življenjsko dobo in funkcionalnost vaših oken in vrat, kot tudi
trajno naravno lepoto lesa. Tudi najboljši material potrebuje občasno
nekoliko naše pozornosti. Če boste

prebrali in upoštevali nasvete ter
priporočila iz te brošure, vam zagotavljamo neizmerno zadovoljstvo
nad vašim stavbnim pohištvom.
Začetek
Izkušeni vozniki in monterji pozorno
opravijo transport in montažo vaših
oken. Vendar lahko dela, ki še potekajo na objektu, povzroče poškodbe na površini vaših oken. Če boste
opazili poškodbe na lakirani površini oken, vas prosimo, da to takoj
javite proizvajalcu.
S tem si zagotovite, takojšnje in
strokovno popravilo poškodb,
funkcionalnost, lepoto ter vaše trajno zadovoljstvo nad lesenimi okni.
Majhne poškodbe se enostavno
popravijo s proizvodom Induline
Mix&Go, ki je enak barvnemu tonu
vaših oken.
Pravočasna zaščita.
Priporoča se, da v toku gradnje
zaščitite površinsko obdelana okna
z dovoljenimi zaščitnimi materiali.
Brezpogojno marate uporabljati UV
obstojen lepilni trak, da se na soncu lepilni trak in lakirana površina
ne zlepita. V primeru, da se to zgodi, je praktično nemogoče odstraniti lepilni trak, ne da bi poškodovali
lakirano površino. Vprašajte strokovnjaka, kakšen lepilni trak je primeren oziroma dovoljen za ta namen.

Počakajte, da preteče določen
čas.
Nova lakirana in vgrajena okna lahko čistite šele po 6-8 tednih. Pri tem
se izogibajte: intenzivnemu drgnjenju na suho in agresivnim čistilnim
sredstvom ter uporabljajte le običajna nežna čistila, ki jih dobite v trgovini. Istočasno ko čistite, še enkrat
preglejte okna na morebitne poškodbe in jih v primeru ugotovljenih
poškodb popravite s proizvodom
Induline Mix&Go.
Sledi časa.
Skozi čas delujejo na vašo hišo,
najrazličnejši vremenski vplivi. Z
namenom podaljšanja trajnosti
oziroma življenjske dobe modernih
okenskih konstrukcij, vas prosimo,
da uporabljajte proizvod Aidol Pflegebalsam, ki ga vsebuje Aidol Pflege-Set für Fenster/Türen (Negovalni set za okna/vrata). Nanaša se po
čiščenju s proizvodom Aidol Reiniger, ki je tudi sestavni del posameznega negovalnega seta.
Nanesemo ga z mehko krpo na
lesene lakirane dele. Po nekaj minutah se površina obriše in že se sveti kot nova.
S tem ste napravili površino oken
vodo in umazanijo odbijajočo.
Podobno dosežete z voskanjem
laka pri avto lakih.
Če to napravite redno, dvakrat letno, ohranite lepoto in trajnost vaših
lesenih oken in vrat desetletje in
več.
Svež zrak vzdržuje zdravje.
Večkrat se zgodi, da so okna v pro-

storih stalno zaprta. V takem primeru se zgodi, še posebej če se
zadržuje v prostoru več ljudi, da
močno naraste zračna vlaga (npr. v
eni noči odda človek cca.1 lit
tekočine v zrak). Posledica so škode, ki se kažejo kot: vlaga v vogalih
sobe, plesen na stenah, stropih,
okenskih tesnilih in za pohištvom.
To mnogokrat povzroči poškodbe
na zgradbi in je tudi vzrok za različne bolezenske težave.
Zato je ustrezno zračenje izjemnega
pomena.
Pravilno zračenje.
Pravilno zračenje je zračenje na
prepih. Izključite gretje in na stežaj
odprite okna. Ta način zračenja je
učinkovitejši in varčuje z energijo,
kot pa stalno priprta ali zvrnjena
okna. Zjutraj zračimo prostore 1015 minut, preko dneva, odvisno od
uporabe, še 3-4 krat po 5 minut. Pri
pravilnem zračenju se svež, s kisikom bogat in suh zunanji zrak zelo
hitro segreje na sobno temperaturo.
Kontrola oken.
Enkrat na leto vzemite vaša okna
pod drobnogled. Preverite tesnila,
silikonska tesnila stekel in lakirane
površine. Istočasno lahko naoljite
okovje in ga po potrebi pravilno
nastavite.
Čas je.
Nobena površinska obdelava ne
zdrži večno. Vendar opisani ukrepi
pomaknejo potrebo po ponovnem
barvanju oken daleč v prihodnost.
Le ta je odvisna od več faktorjev in
konstrukcijskih posebnosti posameznega okna.
Vse iz ene roke.
MZ
Aidol negovalnimi seti za
okna/vrata (Aidol Pflege-Sets für
Fenster/Türen) prejmete vse potrebne proizvode za nego in vzdrževanje vaših oken:
Aidol Reiniger (čistilo), Aidol Pflege-

balsam (negovalni balzam) in dve
namenski krpi.
Vredno si je zapomniti.
Debeloslojna lazura ne ohranja le
naravne strukture vaših lesenih
oken temveč le ta zasijejo v še
večjem sijaju kot neobdelana. Po
določenem času se zaradi atmosferskih vplivov na lakiranih površinah pojavijo sledeče sledi časa:
zaradi dežja sprana mesta, izguba
sijaja, spremembe barvnega tona,
ki jih tudi z redno nego in vzdrževanjem ne moremo preprečiti. Enako velja tako za lazurne, kot tudi
pokrivne barvne tone.
Pod določenimi pogoji, se lahko pri
močno pigmentiranih, svileno svetlečih lakih, v krajšem obdobju takoj
po nanosu izpirajo neznatne količine barvnih pigmentov. Tak pojav ni
nič posebnega.
Vzrok za to je določena količina barvnih pigmentov, ki zaradi velike
koncentracije le teh, ni v celoti zalita v lakirano površino. Tako izpiranje pigmentov običajno ne traja dolgo in ne vpliva na barvni ton ali
obstojnost lakirane površine.
Različne mehanske poškodbe
lakirane površine, ki lahko nastanejo zaradi pojavov, kot je npr. toča, se
izredno težko opazijo tudi pri pokrivnih barvnih tonih.
Zato vam svetujemo, da se držite
priporočenih intervalov za nego in
vzdrževanje vaših oken. Okna vam
bodo za to hvaležna in bodo ostala
dolgo lepa.
Garancijski pogoji.
Garancija dobavitelja sistema je za
nastale škode omejena na max.
€40.000,00.
Garancija dobavitelja sistema
predpostavlja:
- da je pri vgradnji upoštevano
navodilo VFF-Merkblattes H0.01
- klasifikacija površinskih obdelav
za lesena okna in vrata;

- da niso kršena pravila in obveznosti gradbenega nadzora in ni
napak v načrtovanju;
- da je bil predan negovalni set z
navodili za nego oken/vrat in le to
pismeno potrjeno s strani kupca
(popolno izpolnjena in podpisana
garancijsko- registrirna karta
poslana na Remmers Baustofftechnik GmbH);
- da je dobavljeno blago v celoti
plačano.
Garancija bo s strani dobavitelja
sistema upoštevana le v primeru, če
bodo okna in vrata vzdrževana v
skladu z Remmers navodili za nego
in vzdrževanje.
Garancija ne velja v naslednjih
primerih:
- ob mehanskih poškodbah
površine laka, ki niso nastale ob
normalni uporabi;
- ob vremenskih, mehanskih
poškodbah, kot npr. toča, neurje
itd.;
- ob škodah nastalih zaradi drugih
nadaljnih del na objektu;
- ob naknadno nastalih, statično
pogojenih razpokah ali zamikih;
- ob konstrukcijskih napakah
oziroma pomanjkljivostih;
- ob škodah, ki niso bile predvidene, nastalih zaradi večjih
sprememb pri uporabi ali večji
obremenitvi, kar pri oddaji
ponudbe ni bilo upoštevano;
- ob škodah nastalih zaradi
nepravilne ali nezadostne nege
in vzdrževanja;
Spremembe lakirane površine,

-

-

ki so posledica normalnega
staranja laka in ne morejo biti
predmet reklamacije:
sprememba barvnega tona
lakirane površine;
spremembe barvnega tona
lakirane površine zaradi potemnitve lesa;
zmanjšanje stopnje sijaja laka;
pojav kredanja pri visoko
pigmentiranih pokrivnih nanosih.

Pri končnem čiščenju ali prevzemu
objekta, morajo biti okna pregledana ter strokovno popravljene morebitne poškodbe. Pri tem je potrebno upoštevati s strani dobavitelja
sistema priporočena navodila in
sredstva.

V primeru reklamacije in kupčevega
zahtevka po ogledu le te, je kupec
dolžan podjetju Remmers ali
zastopniku podjetja Remmers,
predhodno, pred ogledom, plačati
protivrednost € 250,00. V primeru
upravičene reklamacije dobi kupec
znesek takoj povrnjen.

Les!
Les diha in živi, taka je ljudska
modrost. Pri tem je mišljena
ugodna stanovanjska klima, ki jo
dosežemo z uporabo lesa.
Z lesom opremljen prostor deluje
na nas izredno ugodno, naravno
in estetsko. Toplino lesa takoj
opazimo.

1.
3.
5.

1.Takoj po vgradnji oziroma še v
času gradnje.

2. Po končani gradnji

Ukrep
Zaščititi okna z ustreznim UV obstojnim lepilnim trakom in folijo. Okna
pustiti odprta-zvrnjena.
Pregled oken na poškodbe, kar naj
opravi poznavalec.

7.
9.
11.
13.

3. Pri majhnih poškodbah lakirane Popravilo poškodbe z
površine
Induline Mix & Go
4. Ne prej kot po 6-8 tednih

Uživajte v svojem individualnem koščku narave.

Za vašo prepričanost o ustreznem vzdrževanju, prosimo
vpišite v tabelo posamezen interval nege.

Da na kratko ponovimo.
Čas

Barvni toni in naravni izgled
površinske obdelave lesa, vplivajo tudi na opremo prostora in
izražajo nezamenljiv občutek
topline lesa, v vseh detajlih.

Prvo čiščenje oken z Aidol Reiniger
(čistilo)..
Nanos Aidol Pflegebalsam für
Fenster / Türen (negovalni balzam).

5. Negovalni ukrepi po 6 mesecih,
pri zaščitenih konstrukcijah, npr.
Alu-Les okna, vsaki 2 leti

Uporaba Aidol Pflege-Sets für
Fenster / Türen (negovalni set za
okna/vrata).

6. Po cca. 1 letu

Pregled oken na morebitne poškodbe
in popravilo le teh z
Induline Mix & Go Uporaba
Aidol Pflege-Sets für Fenster / Türen

15.
17.
19.

Datum in podpis

Datum in podpis

Datum in podpis

Datum in podpis

Datum in podpis

Datum in podpis

Datum in podpis

Datum in podpis

Datum in podpis

Datum in podpis

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.

NAVODILA...
...za vzdrževanje vaših lesenih oken in vrat
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Zagotavljamo 10 let

brez
ponovnega
barvanja!

