
200 cm

90 cm

160 cm

140 cm

11
8 

cm

98
 c

m

15° - 40° 30° - 55° 40° - 85° 55° - 85°

Volba v!"ky osazení st#e"ního okna.

• ideální v!"ka osazení je taková, aby
  bylo  z okna vid$t jak v sed$ tak
  vestoje

• p#ipravte montá%í otvor pro osazení st#e"ního okna
• v míst$ st#e"ního okna odstra&te st#e"ní krytinu a pojistnou hydroizola'ní vrstvu
• pokud jsou nad a pod oknem provád$ny tesa#ské v!m$ny, nesmí bránit rozev#ení interiérového
   obkladu
• pomocné montá%ní lat$ (nejsou sou'ástí dodávky okna) musí mít stejnou v!"ku jako stávající  
   st#e"ní lat$
• v p#ípad$ ta"kové krytiny musí b!t spodní pomocná montá%ní la( 80 mm od horního konce
   st#e"ní ta"ky (#adu ta"ek pod oknem nikdy nezkracujte!)

• v p#ípad$ osazení oken v sestavách budou rámy oken od sebe ve
   vzdálenosti uvedené na balíku KOMBI - lemování

ST!E"NÍ OKNO KYVNÉ (EK3/TK3)
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2 • okno vybalte z obalu a polo%te na bok do dna obalu 
• otev#ete okno do maximální polohy a na obou stranách st#edového kování uvoln$te dorazové
   pojistky (zatla'ením)

• vyjm$te k#ídlo z rámu okna a odlo%te ho do víka
obalu op#eného o ze)

• demontujte termoli"ty (2ks) z p#epravní polohy 
(p#i"roubované ke spodnímu profilu rámu okna)

ST!E"NÍ OKNO KYVNÉ (EK3/TK3)
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• po vyrovnání spodní hrany okna do vodo-
  váhy p#i"roubujte spodní úhelníky dv$ma
  vruty
• v horních úhelnících za"roubujte pouze
   jeden vrut do podélné drá%ky, vrut nechte
   nedo"roubovan! cca 5 mm

• umíst$te rám okna do p#ipraveného montá%ního otvoru
• trny spodních montá%ních úhelník* op#ete o spodní pomocnou montá%ní la(

• na rohy rámu okna naklepn$te 
a p#i"roubujte rohové montá%ní úhelníky
• spodní plocha úhelníku = spodní 

drá%ka v rámu
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• vyrovnejte okenní spáry
• podélné mírn!m posunutím rámu okna
• p#í'né podlo%ením horního úhelníku p#ilo%en!mi podlo%kami

• do rámu nasa)te k#ídlo okna
• k#ídlo vezm$te do rukou tímto zp*sobem: 

• horní 'ást k#ídla dole
• venkovní strana k#ídla u t$la

5
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7 • dotáhn$te vruty v podéln!ch drá%kách 
• p#idejte vrut do kulatého otvoru
• p#idejte pomocné st#edové úhelníky 
    (jen pokud jsou v balení)

• z rámu okna op$t vyjm$te okenní k#ídlo

30

30

• vytvo#te prostor pro vlo%ení 
drená%ního %lábku

• vy#ízn$te kontralat$ 
(nepro#ízn$te podst#e"ní fólii!)

• v podst#e"ní fólii vytvo#te p#í'n! #ez 
a v prostoru odstran$n!ch kontralatí 
kolm! pro#ez

•  p#i pou%ití systémové man%ety PDM
p#esko'te obr.  10, 11 a 12

•  nemáte-li systémovou man%etu PDM,
vytvo#te fóliov! límec z pruh* kontaktní
hydroizola'ní fólie dle obr. 10, 11 a 12

•  spodní pruh fólie p#isponkujte k rámu 
okna

•  v rozích rámu fólii "ikmo #ízn$te, polo%te 
a p#isponkujte z boku k rámu okna

•  pod oknem pruh fólie v míst$ kontralatí 
pro#ízn$te a podstr'te pod latí na 
hydroizolaci st#echyPDM

8
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12 • horní pruh fólie prostr'te do prostoru pro 
drená%ní %lábek a p#isponkujte k rámu okna 
• v rozích rámu fólii #ízn$te horizontáln$, 
ohn$te na bo'ní profil rámu okna 
a p#isponkujte

11

13 • do p#ipraveného prostoru vlo%te drená%ní %lábek (je sou'ástí balíku lemování) a p#ipevn$te ho h#ebí'ky
do krokví

• pokud kdekoliv v prostoru vytvo#eného fóliového 
límce vznikly net$snosti, p#elepte je p#íslu"nou lepící 
páskou (není sou'ástí dodávky okna)

Dále pokra!ujte montá"í lemování. 
(návod je v balíku lemování)

25

• bo'ní pruhy fólie p#isponkujte k rámu okna
• v míst$ st#e"ních latích prove)te roz#ezy ve

tvaru písmene ,,Y“ a fólii p#isponkujte 
k boku kontralatí
• bo'ní pruhy fólie musí p#iléhat k rámu
   okna a ke st#e"ní lati - úhel 90°

• ve spodních rozích fólii #ízn$te sm$rem
dol*, ohn$te na spodní profil rámu okna 
a p#isponkujte

• v horních rozích rámu fólii #ízn$te "ikmo, 
polo%te a p#isponkujte k hornímu profilu
rámu okna

5
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14 • do rámu nasa!te k"ídlo okna a úpln#
zav"ete (aktivují se tak dorazové pojistky)

16 pouze pro okna s horním zavíráním 
• vyzkou$ejte zavírání okna
• v p"ípad# pot"eby upravte sílu zavírání posunem protikusu v rámu okna

• vy$roubujte 2 vruty v kulatém otvoru 
• povolte 2 vruty v podélné drá%ce (pod t#sn#ním)

• pokud k zav"ení okna musíte pou%ít v#t$í sílu, posu&te protiku zavírání sm#rem do
   interiéru
• p"i po%adavku na t#sn#j$í dov"ení posu&te protikus zavírání sm#rem do exteriéru

15 • ve spodní a v horní 'ásti rámu okna
na$roubujte do drá%ky pro obklad
termoli$ty (zv#t$ují prostor pro tepelnou izolaci)

6
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ää   PŘEDEJTE, PROSÍM TYTO INFOMACE UŽIVATELI   ää 
 
Střešní okna FENESTRA výrobní řady EXCELLENT a THERMICAL jsou opatřena finským ekologickým, vodou 
ředitelným nátěrovým ochranným a dekorativním systémem TEKNOS (provedení WHITE PUR polyuretanovým 
systémem TEKNOS). Systém chrání okna proti UV záření, vlhkosti, plísni a modrání. Pro zajištění správné funkce okna 
a jeho dlouhodobé životnosti doporučujeme: 
 
1. Ochrana před stavebními pracemi  
Okna dodaná na stavbu, kde probíhají stavební, malířské a jiné práce je nutné chránit fólií nebo lepicí páskou. TEKNOS 
doporučuje lepící pásky Scotch 3M 2090, Prof Masking Tape, Tesa 4334 nebo Tesa 5258. Jiné lepicí pásky mohou 
naleptat silnovrstvou lazuru a trvale tak poškodit povrchovou úpravu. 
 
2. Větrání při stavebních pracích 
Ve stavební fázi se často okna osazují ještě před tím, než se provedou malířské práce a práce na omítkách a potěrech. 
Vysycháním stavebních materiálů vzniká v místnosti velmi vysoké množství vodních par. Vlhkost proniká do okenních 
rámů a křídel a způsobuje přílišnou vlhkost dřeva a provlhnutí nátěru. Tímto může docházet ke tvorbě bílých skvrn, 
bublin a také ke zmenšení přilnavosti lazury. Proto se vlhkost z místnosti musí odvádět ven několikrát denně intenzivním 
větráním. Relativní vlhkost vzduchu by měla být v místnosti pod 70% a teplota vzduchu nad 20ºC. Nedodržením tohoto 
doporučení může dojít k poškození lazury a značně se zkracuje její životnost. 
 
3. V průběhu užívání 
Pro zajištění správné funkce okna a jeho dlouhodobé životnosti doporučujeme provádět pravidelnou údržbu: 

• mytí okna 
§ křídlo okna lze otočit o 1450 pro pohodlné mytí vnější plochy zasklení okna z místnosti 

• čištění prachového filtru 
§ větrací klapka obsahuje filtr, který zbavuje vzduch prachu a nečistot. Filtr je možno čistit, popř. vyměnit. 

• promazání středového kování 
§ správnou funkci středového kování zajistíme jeho promazáním. Doporučujeme promazat každých 2-3 

roky (dle četnosti otevírání) 
• seřízení horního dotlakového zámku (netýká se spodního zavírání SP) 

§ po vyšroubování vrutů č. 1 z protikusu zavírání (v rámu okna)    
a povolení vrutů č. 2 je možné posouvat protikus po podélné 
ose, a tím zmenšovat nebo zvětšovat sílu potřebnou k zavření 
okna - zaskočení západek zámku do protikusu. 

• čištění lemování 
§ nečistoty (listí apod.) ležící na lemování doporučujeme 

odstraňovat tak, aby voda tekoucí po lemování mohla volně 
odtékat 

• údržba dřeva 
§ lazuru na dřevěných částech doporučujeme obnovit každých   

5–10 let. Obnovu provádět podle pokynů výrobce použitých nátěrových hmot (u provedení WHITE PUR 
doporučujeme vodou ředitelný systém FUTURA AQUA 40 - www.finnproduct.cz).  

§ pro prodloužení životnosti silnovrstvé akrylátové lazury TEKNOS, doporučuje její výrobce provádět 2x 
ročně ošetření lazury sadou Teknocare, která se skládá ze 2 složek: Teknoclean a Teknovax (lze 
zakoupit u všech prodejců barev TEKNOS). 

 
 

Dodržování těchto doporučení je pro dlouhou životnost střešních oken FENESTRA velice důležité  
a je podmínkou pro trvání poskytnuté záruky. 

 
Přejeme Vám maximální pohodu při užívání střešních oken FENESTRA  

a jsme připraveni Vám poskytnout kompletní servis. 



 

ZÁRUČNÍ LIST 
 

 

koncový zákazník: 

adresa: 

telefon: 

 

dodavatel: 

adresa: 

datum prodeje, razítko, podpis:      
 

 
 
 

Záruční podmínky 
(Platné na území České republiky) 

 
Na střešní okna FENESTRA výrobní řady BASIC (B), EXCELLENT (E), THERMICAL (T)  
a WARM PLASTIC (W) je poskytována záruka 10 let. 
 

Na střešní okna FENESTRA výrobní řady THERMICAL (T) instalovaná spolu se zateplovací 
sadou THERMOS je poskytována záruka 15 let. 
 
Na doplňky (rolety, žaluzie) a tlakové vzpěry u výklopně-kyvného okna je poskytována záruka 24 
měsíců. 
Na povrchovou úpravu a zasklení je poskytována záruka 60 měsíců. 

 
Tato záruka se vztahuje na okna vyrobená po 1.1.2018 a zakoupená u výrobce nebo u jeho smluvních prodejců. Záruka se vztahuje na poruchy a 
závady, které vzniknou v průběhu záruční doby v důsledku vady použitých materiálů nebo chybou výroby. Při uplatňování záruky je nutno předložit 
originál pokladního dokladu nebo faktury s uvedením data prodeje. Záruční opravy mohou být prováděny pouze výrobcem nebo pracovníky 
smluvních prodejců s pověřením výrobce. 
 
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným postupem montáže do střešní konstrukce (v rozporu s Návodem k montáži, který je přiložen ke 
každému výrobku), při použití dílů či součástí, které nebyly dodány výrobcem, nevhodnou úpravou originálních dílů, nevhodným používáním nebo 
násilnou obsluhou a na vady vzniklé běžným opotřebením. 
 
Záruka se dále nevztahuje na vady resp. poškození výrobku 1) vzniklé při dopravě; 2) nevhodným skladováním; 3) na změny barvy částí, které 
nejsou viditelné při běžném používání; 4) na jakékoli změny barvy nebo vyblednutí bez ohledu na to, zda byly způsobeny sluncem, kondenzací 
vody, kyselými dešti, postříkáním slaným roztokem nebo jakýmikoli jinými prostředky s korodujícími účinky nebo účinky způsobujícími změnu 
materiálu; 5) na suky ve dřevě; 6) na špatnou, sníženou nebo omezenou funkci nebo netěsnost vůči vodě následkem zablokování ledem, sněhem, 
větvičkami apod.; 7) na nedostatky jako barevné změny, šmouhy nebo skvrny apod. na skle, které zde byly již při dodání či se objevily v záruční 
době a které znatelně nezhoršují výhled; 8) na korozi; 9) působením vody vzniklé kondenzací vzdušné vlhkosti; 10) na jakékoli související 
poškození vodou, které může nastat jako přirozený následek vlhkosti uvnitř i vně budovy nebo změny mezi venkovní a vnitřní teplotou; 11) 
působením vnějších sil při jakékoliv deformaci stavby nebo její části; 12) extrémními povětrnostními podmínkami, bleskem nebo prudkými kroupami; 
13) na vady v souvislosti s živelnou pohromou. 
 
Stopy po spojovacím materiálu nebo jiných přípravcích sloužících k fixaci oken nebo jejich částí při přepravě, popř. drobné deformace povrchu na 
nepohledových plochách jsou běžným průvodním jevem bezpečné manipulace s materiálem a nemohou být předmětem reklamace. 
Podnět k reklamaci rovněž nezakládá barevná různorodost povrchu dřeva, neboť se jedná o přírodní materiál a především u borovice je znakem její 
vysoké kvality. 

 
Za poškození výrobků nese výrobce odpovědnost pouze v případě, že je odběratel schopen dokázat, že výrobky byly poškozeny již v době 
expedice od výrobce. Povinnosti výrobce platí pod podmínkou, že instalace a zacházení s výrobky proběhlo plně v souladu s pokyny vydanými 
výrobcem, které jsou součástí dodávky každého okna. Odběratel je přitom povinen informovat firmu FENESTRA střešní okna s.r.o. písemně do 8 
dnů od data, kdy objevil nebo měl objevit vadu výrobku. Pokud by výrobce byl podle těchto podmínek za vadu zodpovědný sám rozhodne zda 1) 
sníží nákupní cenu výrobku, 2) bezplatně zašle náhradní díl (pouze pokud si může zákazník sám vadný díl bez problémů vyměnit), 3) opraví vadu 
přímo na místě, 4) opraví vadu na adrese výrobce.  
Výrobce nezodpovídá za žádné následné škody, jako jsou mj. pracovní deficity a ztráta zisku. Záruka také nepokrývá náklady a výdaje související s 
demontáží a novou instalací výrobku FENESTRA, náklady na pokrytí plachtovinou nebo jiná opatření související s opravou nebo výměnou. 

 


