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NÁVOD...
...na údržbu vašich dřevěných oken a dveří

10 let 
garance 

bez nutnosti

provádění
sanačního 
nátěru. 
To je zaručené!

Jak praví lidová moudrost, dřevo

dýchá a žije. Míní se tím příjemné

bytové klima, které dřevo vytváří. 

Prostor utvářený dřevem působí 

mimořádně příjemně, přirozeně 

a esteticky. I teplo dřeva vnímáme 

velmi zřetelně.

Barevné působení a přírodní 

vzhled povrchu se kromě toho 

projevují při úpravě prostoru 

a odrážejí nezaměnitelný šarm 

dřeva jako příjemného přírodního

materiálu ve všech odstínech.

Vychutnejte si svůj individuální 

kousek přírody!

DŘEVO!- změna barevného odstínu nátěru

- změna barevného odstínu v 

   důsledku ztmavnutí dřeva

- snížení lesku

- křídování u krycích nátěrů

Za prohlídku na místě, požado-

vanou při vyřizování reklamace od 

výrobce systému firmy Remmers, 

nebo od jejího obchodního zástup-

ce zaplatíte částku 2000,- Kč. 

V případě oprávněných nároků 

bude tato částka refundována.

-  škod, ke kterým došlo v důsledku 

nedostatečné péče a údržby.

Při čištění po dokončení stavby nebo 

při užívání oken musíte kontrolovat 

jejich poškození, popř. odstranit 

zjištěné závady. Používejte přitom 

přípravky doporučené výrobcem 

systému.

Změny nátěru, které je třeba 

posuzovat jako normální stárnutí 

a nelze je tedy uznávat jako důvody 

k reklamaci:
Pro vlastní jistotu si do této tabulky zaznamenávejte 
intervaly údržby:

1.
Datum a podpis

3.
Datum a podpis

5.
Datum a podpis

7.
Datum a podpis

9.
Datum a podpis

11.
Datum a podpis

13.
Datum a podpis

15.
Datum a podpis

17.
Datum a podpis

19.
Datum a podpis

2.
Datum a podpis

4.
Datum a podpis

6.
Datum a podpis

8.
Datum a podpis

10.
Datum a podpis

12.
Datum a podpis

14.
Datum a podpis

16.
Datum a podpis

18.
Datum a podpis

20.
Datum a podpis

Termín                                    Opatření

1.  Bezprostředně po     

     motáži, během výstavby

Zakrytí vhodnou lepicí  pás-

kou. Zavřená okna.

2.  Po výstavbě Kontrola poškození oken

v důsledku provádění řeme-

slných prací.

3.  Při malém poškození

     lakovaného povrchu

Ošetření pomocí Induline

Mix & Go

4.  Nejdříve po 6-8 týdnech 1. čištění pomocí jemného

čistícího prostředku a  pří-

pravku Aidol Reiniger, a 

dále použití přípravku Aidol 

Pfl egebalsam für Fenster/

Türen

5.  Údržba vždy po 

     6 měsících

Použití setu Aidol Pfl egeset 

für Fenster/Türen

6.  Vždy po roce Kompletní kontrola oken.

Odstranění poškozených 

míst pomocí přípravku 

Induline Mix & Go. Použití 

přípravku Aidol Reiniger, 

a  Aidol Pfl egebalsam für 

Fenster/Türen

Stručný přehled pro rychlou orientaci:



Pokud si pročtete tipy a pokyny v 

této příručce a budete se jich držet, 

nebude vaše radost z dřevěných 

oken a dveří ničím zkalena.

Začátek
Při dopravě a montáži oken si 

zkušení odborníci počínají šetrně. 

Okna však na stavbě mohou 

přirozeně poškodit i jiní řemeslníci. 

Pokud na vašich oknech zjistíte 

závady, ohlaste je prosím ihned 

přímo prodejci. Tím si zajistíte 

okamžité a odborné odstranění 

závad a trvalou funkčnost a krásu

vašich oken, z nichž se budete 

stále radovat. 

Menší defekty lze rychle a jednoduše 

opravit pomocí přípravku Indu-
line Mix & Go,  který odpovídá 

originálnímu barevnému odstínu 

oken.

Včasná ochrana
Doporučujeme zakrýt natřená okna 

vhodnou lepicí páskou již během 

výstavby.

Používejte však bezpodmínečně 

vhodnou lepicí pásku, která je 

odolná vůči UV záření, aby se 

lepidlo vlivem slunečního záření 

nevsáklo do povrchu. V takovém 

případě je téměř nemožné uvolnit 

lepicí pásku bez poškození podkla-

du. Ptejte se odborníků, která lepicí 

páska je pro tyto účely vhodná.

Rozhodl jste se pro zakoupení

dřevěných oken nebo dveří. Tím 

jste nejenom pomohl životnímu 

prostředí, ale zároveň jste si splnil

přání bydlet útulně.

Děkujeme Vám.

Dřevěná okna a dveře jsou opatřena 

ochranným nátěrem Induline, který 

představuje kvalitu, zkušenost a 

know how technologie ošetřování 

dřeva s 50letou tradicí. Stálá kon-

trola výroby, odpovídající normám 

a monitorování receptur nezávis-

lými institucemi jsou další zárukou 

dlouhé životnosti dřevěných oken 

a dveří.

Návod
S návodem dostáváte rádce, který 

Vám pomůže dosáhnout maximální 

trvanlivost a funkčnost Vašich oken 

a dveří s minimální námahou. 

Dopřejte si dřevo 
Je to správné rozhodnutí, protože 

pro dřevo hovoří mnoho předností. 

Jako dorůstající surovina je dřevo 

ideálním stavebním materiálem 

pro okna a dveře. Dřevo má jako 

přírodní surovina vynikající vlast-

nosti: pozitivně ovlivňuje pokojové

klima, „dýchá“, přispívá k harmo-

nizaci vlhkostní bilance, tepel-

né a zvukové izolaci. Dřevo je 

nádherným kouskem přírody s 

mimořádně dobrým vzhledem.

Věnujte svým oknům trošku
pozornosti
Dřevo jako surovina, perfektně vyro-

bená okna i vysoce kvalitní nátěr 

povrchu pomocí systému Induline 
firmy Remmers zaručují dlouhou 

životnost, funkčnost i přirozenou 

krásu dřeva. I ta nejlepší surovina 

však vyžaduje trochu pozornosti.

Současně bude podklad ochráněn 

před další špínou a vodou, odobně 

jako ochrana autolaků voskovým 

přípravkem.

Pouze dvěma ošetřeními v roce 

dosáhnete ochrany a krásného 

vzhledu Vašich dřevěných oken a 

dveří na 10 a více let.

Správné větrání 
Správný způsob větrání je nára-

zové větrání. Ráno bychom měli 

všechny místnosti vyvětrat na 10 

až 15 minut, přes den, v závislos-

ti na užívání místností, třikrát až 

čtyřikrát po dobu 5 minut. Vypněte 

topení a okna pořádně rozevřete. 

Je to efektivnější než stále vyklo-

pená okna a kromě toho tím 

ušetříte energii. Tím, že se suchý, 

okysličený venkovní vzduch rychleji 

ohřívá, může i vaše topení rychleji 

zajistit pohodu v bytě. 

Kontrola oken
Prohlédněte si vaše okna jednou 

za rok pořádně „pod lupou“. Zkon-

trolujte těsnění, uzavření povrchu 

lakem. Můžete přitom zároveň pro-

mazat, popř. seřídit všechny závěsy 

a pohyblivé díly. K promazání 

kování použijte olej na promazání 

okenního kování.

Nastal čas
Žádný povrch nevydrží věčně. 

Avšak popsaná opatření vám 

pomohou dlouhodobě udržet 

atraktivní vzhled vašich dřevěných

oken a dveří.

Všechno z jedné ruky.
V údržbové sadě Aidol  Pflege-
set für Fenster/ Türen obdržíte 

všechny  přípravky, které potřebujete 

pro ochranu a údržbu oken a dveří: 

Aidol Reiniger, Aidol Pflegebalsam, 

a dva speciální hadříky. 

Větrat, větrat a zase větrat
Vaše dřevěná okna jsou „suchou 

záležitostí“. Aby to tak zůstalo, 

měli byste zvláště v době výstavby 

zabránit proniknutí vlhkosti z vody, 

uvolňující se z omítek, potěrů, při 

tapetování a pod..

Jediným, avšak vysoce účinným

prostředkem je dostatečné větrání.

Dejte si čas
Natřené povrchy byste měli 

čistit nejdříve po 6-8 týdnech od 

dokončení nátěru. Vyhněte se 

přitom bezpodmínečně intenziv-

nímu drhnutí povrchu i agresivním 

čisticím prostředkům a používejte 

výhradně jemné čisticí prostředky, 

které jsou běžně k dostání. Pokud 

zjistíte při kontrolách nátěrů 

poškození ochrany přiznaných spár 

konstrukčních spojů z venkovní stra-

ny oken nebo dveří, je toto možno 

opravit přiloženým výrobkem Aidol 

V-Fugenschutz. Tento naneste do 

poškozené spáry, přebytek setřete 

a po uschnutí (cca 1 hod.) přetřete 

výrobkem Aidol Induline Korrektur-

lack. Zároveň zkontrolujte even-

tuelní poškození oken v důsledku 

provádění řemeslných prací a drob-

ná poškození odstraňte pomocí 

Induline Mix & Go.

Znamení doby
V průběhu času jsou naše budo-

vy „nahlodávány“ větrem a klima-

tickými vlivy. Pro zvýšení trvan-

livosti a životnosti moderních 

okenních konstrukcí používejte 

prosím přípravek údržbové sady 

Aidol Pflegebalsam für Fens-
ter/Türen který je obsažen v 

Aidol Pflegeset pro okna/dveře. Po 

očištění přípravkem Aidol Reini-
ger (také obsažen v Pflegesetu) 

jednoduše měkkým hadříkem, 

který nepouští vlákna, nanést 

tento výrobek a setřít. Povrch se 

opět rozzáří v novém lesku. 

Výrobce systému poskytne 
garanci, jestliže 
- montáž proběhla při dodržení 

instrukčního listu VFF H0.01 

- klasifikace nátěrů na dřevěná 

okna a dveře

-  nedošlo k projektovým chybám, 

porušení projektu a povinností 

uložených stavebním dozorem

- byl registrační lístek garance 

kompletně vyplněn a zaslán s 

podpisem na Remmers CZ s.r.o., 

Kolovratská 1445, Říčany

- dodávky zboží byly kompletně 

zaplaceny 

Výrobce systému poskytne garan-

ci v rámci zákonné záruky pouze 

tehdy, jestliže bude u oken a dveří 

prováděna údržba podle návodu na 

provádění údržby firmy Remmers.

Poskytnutí garance je 
vyloučeno v případě:
- mechanických poškození, která 

neodpovídají normálnímu 

užívání

- mechanických poškození v dů-

sledku působení klimatických 

vlivů, jako např. krupobití a  

bouřek

-  poškození v důsledku následných 

řemeslných prací

- dodatečně patrných, staticky 

podmíněných trhlin, např. sedání 

pláště stavby

-  konstrukčních vad 

- škod zapříčiněných změněným, 

větším zatížením nebo nevhod-

ným užíváním, které při předložení 

nabídky nebylo plánováno

Upozornění!
Silnovrstvá lazura nejen ucho-

vá přirozenou strukturu vašich 

dřevěných oken, ale dodá jim 

zářivější vzhled než před prove-

dením nátěru. Dlouhodobě se však 

částečnému vyblednutí nátěru, 

ztrátě lesku a změně odstínu v 

důsledku působení klimatu nedá 

zabránit ani při provádění řádné 

údržby, což se týká i krycích 

nátěrů.

Z okenních laků se bezprostředně

po nanesení za určitých okolností 

vylučují pigmenty – u silně pig-

mentovaných nátěrů s hedvábným 

leskem to není nic neobvyklého. 

Příčinou je určitý přebytek barev-

ných částic, které nejsou zcela 

vázány v pojivu. Vylučování pig-

mentu však nemá vliv na barevný 

odstín nebo odolnost vůči klima-

tickým vlivům.

Mechanická poškození jako kru-

pobití apod. se však mohou 

negativně projevit u všech nátěrů, 

včetně krycích. To je také důvodem 

pro dodržování doporučených 

intervalů pro údržbu a sanaci. Včas 

provedené ošetření poškozených 

ploch Pflege-Balsamem může zab-

ránit průniku vlhkosti pod nátěrovou 

vrstvu a tím se předejde pozdějšímu 

rozsáhlejšímu poškození. Vaše okna 

vám za to budou vděčná.

Garanční podmínky
Plnění výrobce systému včetně 

následných škod je omezeno maxi-

mální částkou 1 200 000,- Kč. 

Milý zákazníku, 
přijměte naši 
srdečnou gratulaci!


