Prohlášení o shodě

Podle zákona č. 22/1997 Sb. V platném znění a
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Ve znění nařízení vlády č. 312/2005

Výrobce : Balkony,s.r.o. , IČO: 03722651
prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek
Rámové a bezrámové zasklívání lodžií - systém HART".
Varianty: Standard, Klima, Komfort, Komfort ESG
Byla provedena shoda dle norem:
EN 1991-1-4
EN ISO 717-1
EN 573-3, s mechanickými vlastnostmi podle EN 755-2
EN 573-1 až 3 Chemické složení EN 755-1 Technické dodací předpisy EN 755-3 až 9 Mezní úchylky
rozměrů a tvarů EN 515 Hliník a slitiny hliníku – výrobky tvářené- označování stavů, 24401 Slitiny
hliníku AlMgSi
Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité sklo – provedená shoda dle nařízení vlády č. 178/1997 ve
znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb. s následnou technickou specifikací :ČSN EN 12150-1(2001)
Balkony,s.r.o.
Karel Hart
jednatel

Balkony,s.r.o. – výrobce zasklívacích systémů…lépe bydlet
Návod k obsluze a údržbě

ZASKLENÍ BALKÓNŮ A LODŽIÍ
Stali jste se uživateli systému Comfort sytému pro zasklívání balkónů, lodžií, altánu a dělících stěn. Zasklením
systémem Comfort jste zvýšili komfort bydlení a získali jste další užitnou plochu s širokou možností využití,
např. jako zimní zahrada, která chrání před nepřízní počasí, chladu, hluku a exhalacemi. Děkujeme Vám, neboť
zakoupením systému Comfort jste vyjádřili důvěru v naši firmu a systém označený chráněnou značkou Comfort.
Systém Comfort Vám svou povrchovou úpravou, použitými materiály a úrovní zpracování zajišťuje snadnou
obsluhu. Obsluha je velice jednoduchá a snadná. Pro dlouhou životnost dodržujte při užívání systému Comfort
následující pravidla:
1. Pro posun křídla používejte madlo.
2. K otevření prosklené stěny je nutné mírně zatáhnout za madlo u prvního křídla, u ostatních křídel
zatlačit na hrany svislých profilů ve směru otevírání, aby nastalo uvolnění lišt mezikřídlového těsnění.
Po uvolnění těsnění pojíždí křídla po vodicích lištách volně a bezhlučně.
3. Při uzavírání je postup stejný, pouze s tím rozdílem, že není třeba tlačit na čela křídel, ale pouze táhnout
za madlo a křídla do sebe sama zapadnou.
4. Rozhrnování a shrnování stěny provádějte pomalým pojezdem a vždy počítejte s mírným odporem při
zapadání těsnících lišt do sebe nebo při jejich rozpojování.
5. Při montáži Vám byla jednotlivá křídla zajištěna proti vysazení pojistkami v horních rozích křídel.
Dbejte na to, aby tyto pojistky byly při užívání stěny vždy vysunuty.
6. Pokud dojde k násilnému přejetí jednoho křídla přes druhé ve směru zavírání stěny, tedy pokud
nenastane zapadnutí lišt mezikřídlového těsnění do sebe, nevracejte křídla do správné polohy zpětným
přejetím před těsnící lištu, nápravu proveďte vysazením křídla a zpětným nasazením do správné polohy.
Rámy křídel, vodicí a těsnící lišty jsou povrchově upraveny komaxitem. V případě mechanického poškození
(poškrábání) lze toto místo opravit pomocí laku. Stěna Comfort nevyžaduje mimořádnou údržbu. Pro dlouhou
životnost a bezvadnou funkci však doporučujeme:
a. Čistit dráhu posunu křídel od prachu a hrubých nečistot (listí, led, sníh).
b. Čistit drenážní otvory v kolejnicích, udržovat v čistotě odvodňovací kanálek po obvodu konstrukce vč.
odvodňovacích kanálků ve spodní části zábradlí.
c. V prašném prostředí občas vysát prach. Při mytí rámu a výplní používejte běžné čistící prostředky, které
neobsahují rozpouštědla a tzv. tekuté písky, ani jiná abraziva.
Pokud by došlo k hlučnému posuvu s velkým odporem zkontrolujte, zda není u koleček křídel hrubá nečistota
nebo zda není znečištěna vodící lišta. Při mytí prosklené stěny je tuto možno jednoduše demontovat (při větších
rozměrech za pomoci druhé osoby) vysazením jednotlivých křídel takto:
1. Při zatažené stěně uvolněte všechny pojistky proti vysazení – křížovým šroubovákem povolte šroub,
kterým je pojistka utažena – pojistka spadne do plastového rohu – spadlou pojistku dotáhněte, aby
nedošlo k její ztrátě při mytí skla.
2. Roztáhněte stěnu do polohy volného pojezdu, tím se uvolní všechna mezikřídlová těsnění.
3. Křídla vysazujte postupně od Vám nejbližšího k nejvzdálenějšímu – uchopte křídlo po stranách –
nadzdvihněte křídlo směrem nahoru – nadzdviženou spodní část křídla vysuňte k sobě mimo vodicí
lištu a vyjměte.
Křídla nasazujte od vzdálenějšího opačným postupem, jak bylo uvedeno v předchozím odstavci. Po nasazení
všech křídel stěnu rozhrňte do polohy s do sebe zapadlým mezikřídlovým těsněním a zkontrolujte jeho
zapadnutí. Stěnu opět zajistěte proti vysazení pojistkami. POZOR!!! Pojistku nevysunujte až na doraz. Mezi
pojistkou a hranou vodicí lišty musí být vůle.
POZOR!!! Neprovádějte žádné zásahy do konstrukce systému ani do výplní zábradlí. Můžete tím ovlivnit
správnou a bezchybnou funkci systému, či jeho bezpečnost. Vždy se poraďte s dodavatelskou firmou, zda je
možné uvažované úpravy provést.
Dodržujte pravidelný režim větrání. Zasklením lodžie systémem Comfort je výrazně omezeno odvětrávání
vzdušné vlhkosti, která se na lodžii vytváří. Dochází tím k rosení skel, zvláště v podzimních a zimních
měsících. Mírným pootevřením oken z obou stran docílíte velmi rychlého vyvětrání. Tento režim stačí
dodržovat 1x – 2x denně.
V případě rozbití výplní se obraťte na dodavatele vašeho systému, který s Vámi dohodne zasklení nebo
výměnu výplní.
Na Váš systém je poskytnuta záruka. V době záruky uplatňujte veškeré reklamace písemně u dodavatelské
firmy či zástupců Vašeho družstva. Po uplynutí záruky můžete kontaktovat přímo dodavatele.
Přejeme mnoho krásných a příjemných chvil strávených na Vaší lodžii.
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www.balkony.cz
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