Aby se nám okno lehce zavíralo
Panty a úchytky v nových oknech se dají regulovat. Můžeme nastavit jednotlivá okenní křídla tak, aby
nevznikalo tření o těsnění. Abychom mohli přesně určit, kde vzniká největší tření, otevřeme okno
několikrát a sledujeme, ve kterém místě se křídlo klade největší odpor. Výrobci používají několik
regulačních systémů, ale nejčastěji používáme ten, který je na níže uvedených fotografiích.
V okenních rámech se nacházejí šrouby, kterými je možno regulovat jednotlivé nastavení okenních
křídel.
1. Z místnosti jsou regulační šrouby maskované plastovou ochranou, tuto můžete lehce sundat
podebráním placatým šroubovákem a vysunout.
2. Když těsnění tře o sebe podél vrchní nebo spodní vrstvy rámu, vložíme klíč do šroubu svislé trubky
(tulejky*), která slouží ke zvedání nebo spouštění okenního křídla. Dotahujeme ho např. vlevo. Pokud
nenastane zlepšení, otáčíme do protisměru.
3. Když se okno blokuje při svislém nosníku pod klikou, vložíme klíč do šroubu,který je umístěný
vodorovně pod tulejkou popsanou v bodě 2. Uděláme 1-2 otáčky např. vlevo a zavřeme křídlo.
Pokud se zvýšilo tření, otočíme šroubem 3-4 otáčky v opačném směru.
4. Pokud jde klika ztuha regulujeme úchytku jejího zámku. Nejprve povolíme vruty, pak postupně
změníme jeho polohu. Nastavíme zámek tak, aby se klika otáčela co nejsnadněji.
5. Pohyblivé mechanismy okna je potřeba jednou za čas promazat např. preparátem WD-40.
6. Když při zavírání cítíme odpor v horním rohu regulujeme šroub, který je umístěný nad horní lištou.
Přitahujeme ho klíčem o 1-2 otáčky. Jestliže zjistíme, že mechanický odpor se zvětšil, otáčíme
šroubem v opačném směru.
* tulejka – objímka nebo krátká trubka, do níž se upevňuje násada.

Gumové těsnění oken je důležité na jaře a na podzim namazat (po umytí a osušení) vhodným
silikonovým preparátem. Je možno ho koupit ve větších firmách, které nabízejí výměnu oken anebo
stavebních hypermarketech. Veškeré panty a kování, které jsou viditelné zvenčí, konzervujeme
olejem. Okenní rámy myjeme lahodnými preparáty bez rozpouštědel, které by je mohly poškodit.
Nepoužíváme preparáty, které by mohly poškodit třením plochu okna (abrazivní).

