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Návod k údržbě a ošetřování 

 
Okna ze systému VEKA jsou z odolného materiálu, který i při nejsilnějším znečištění 

prostředí není narušen. Materiál je stejnorodě probarven a zůstává barevně stálý. 

Aby mohli zákazníci využívat všech předností oken ze systému VEKA, doporučujeme pro 

užívání a ošetřování dbát následujících informací. 

 

Čištění po montáži 

 

Okna ze systému VEKA jsou odolná proti vápnu a cementu. Pouze skleněné tabule a kování 

mohou být ohroženy. Čerstvé znečištění maltou odstraňte čistou vodou. Odstranění zaschlých 

zbytků malty může při neodborném provedení způsobit poškrábání profilů nebo poškrábání 

skla. Ztvrdlou maltu odstraňte opatrným klepáním nebo škrabkou ze dřeva či umělé hmoty. 

V závěsech a těsnění mohou zůstat zbytky malty, které vedou k funkčním poruchám. Také ty 

musí být odborně očištěny. Čištění odvodňovacích drážek, které se nacházejí ve spodním 

rámu okna, je nutno věnovat zvláštní pozornost. 

 

Údržba kování 

 

Naolejováním (např. olejem na šicí stroje) pohyblivých částí kování zajistíte trvalou funkci 

okna. Tyto údržbové práce by měly být prováděny min. 1x ročně, několika kapkami oleje. 

Těžce fungující kování půjde opět lehce a bude zabráněno pozdějším nákladným opravám. 

 

Správné větrání 

 

Větrejte každé ráno čtvrt nebo půl hodiny všechny prostory. Mimo to v průběhu dne vícekrát 

po několik minut dle počasí. Přitom otevřete široce okna a zavřete během této doby ventily 

topení. Dbejte na to, aby teplota pokoje neklesla pod 15 stupňů C. 

Po větrání se Vaše topení rychle postará o ohřátí čerstvého vzduchu a příjemné klima, které se 

od oken z profilu VEKA očekává. 

Kdyby se Vaše okna „ potila“, je to pouze důkaz toho, že jsou dokonale těsná a v interiéru je 

vysoký stupeň vlhkosti. Je to pochopitelné, neboť u starých netěsných oken vznikalo tzv. 

„pocení“ zřídka kdy. Spárami a trhlinami netěsných oken dochází k přirozené cirkulaci a 

výměně vzduchu v interiéru, avšak za cenu vysokých tepelných ztrát. 

 

Větrání v místnostech s topením na tuhá paliva 

 

Každé lokální topení na tuhá paliva potřebuje svůj spalovací vzduch. Protože okna z profilu 

VEKA jsou těsná, je nezbytně nutné, aby větrání probíhalo v kratších časových intervalech a 

aby bylo delší než u jiných systémů vytápění. 

Správné větrání pomůže šetřit energii 
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Znečištění oken - doporučená opatření 

 

Profily oken mají hladký povrch, který lze lehce čistit a jednoduše ošetřovat. 

 

a)  tekuté čističe pro domácnost, které jsou určeny pro povrchy z umělých hmot, rozpustí 

každou normální nečistotu     

b)  obzvláště zaschlé skvrny můžete odstranit nevláknitým hadříkem, který lehce navlhčíte 

čistícím benzínem. Nepoužívejte benzín do spalovacích motorů vozidel. Barevné benzíny 

mohou vyvolat změnu povrchových ploch 

c)  nepoužívejte žádné hrubé prostředky na drhnutí (ATA, AVA a jiné) ani žádné škrábající 

pomůcky (ocelové houby apod.) 

d)  nepoužívejte žádná rozpouštědla (nitro-ředidla a jiná). Povrchová plocha by tím byla 

narušena a následkem by bylo možné zbarvení profilu a zvýšená možnost znečištění 

e)  těsnící profily zabudované v okně jsou vyrobeny z vysoce hodnotného syntetického 

kaučuku ( APTK ). Také tyto by měly být čištěny podle odstavce a) 

f)  budou-li Vaše okna vykazovat znečištění, která nebude možné odstranit výše jmenovanými 

prostředky, požádejte o radu nás 

g)  pro čištění a udržování oken v barevném provedení jsou k dispozici speciální čistící 

prostředky 

 

Opravy oken 

 

Budete-li mít někdy na Vašich oknech nějakou závadu, nebo rozbije-li se okenní tabule, vždy 

kontaktujte odbornou instalační firmu, či přímo výrobce oken z profilu VEKA. V žádném 

případě nikdy neopravujte okna sami 

 

 

Přejeme Vám mnoho spokojených let s našimi výrobky! 
 


