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Izdelki, ki imajo dovoljenje za trženje in uporabo v gradbeništvu, na podlagi oznake CE in izjave o upo-
rabnih lastnostih v skladu s standardom EN 13659 A1:2010 in EN 14351 -1:2006+A2:2006, ali na podlagi 
samostojne uporabe. Izjava o uporabnih lastnostih je na voljo na spletni strani proizvajalca www.
warranty.oknoplast. com/si
Izdelki Oknoplast d.o.o., s sedežem v kraju Ochmanow so proizvedeni v skladu s pravili Uredbe Evrop-
skega parlamenta in Sveta (EU) št. 305/2011 z dne 09.03.2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje 
gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/ EGS in z Uredbo za Komisijo št. 574/2014 
z dne 21.02.2014 o spremembi Priloge III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 305/2011 
v zvezi z modelom, ki se uporablja pri pripravi izjave o uporabnih lastnostih gradbenih proizvodov, ki 
veljajo v Evropski uniji. Morebitne pritožbe v zvezi z izdelki bodo ocenjene ob upoštevanju parametrov 
navedenih zgoraj v izjavi o uporabnih lastnostih in industrijskih standardih v stroki stavbnega pohištva. 
Za preostale parametre, ki niso opisani v standardih izjave in stroki stavbnega pohištva, se uporabljajo 
smernice kakovosti Oknoplast d.o.o. Smernice kakovosti so na voljo pri prodajalcu. Izdelki, ki so v skladu 
z navedenimi standardi, vključno s smernicami kakovosti, niso zajete v garanciji.

I. OKNOPLAST d. o.o s sedežem: Ochmanów 117, 32-003 Podłęże, Poljska („garant”), kot garant zago-
tavlja kupcu („potrošnik”), da je ta garancija („garancija”) v skladu z zahtevami Direktive 1999/44 / ES 
Evropskega parlamenta z dne 25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in s tem 
povezanimi garancijami ter Direktivo 2011/83 / EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 
o pravicah potrošnikov. Potrošnik v okviru garancije je samo fizična oseba, ki kupuje izdelek garanta, ki 
ni neposredno povezan z njeno poslovno ali poklicno dejavnostjo. Potrošniki imajo vse zakonite pravice, 
priznane z določbami nacionalnega prava, ki se uporabljajo za pogodbe o prodaji izdelka, ki jih sklene 
potrošnik v zvezi s prodajo potrošniškega blaga. Garancija v ničemer ne posega, ne izključuje ali ne 
zmanjšuje teh pravic. Garancija je veljavna le na ozemlju države, v kateri je bil kupljen izdelek garanta 
(npr. če potrošnik kupi izdelek na ozemlju ene države in ga montira na ozemlju druge države, izgubi 
vse pravice iz naslova garancije).

II. Da bi zagotovil najvišjo kakovost proizvedenih proizvodov, garant zagotavlja potrošniku jamstvo 
za proizvode, navedene v nadaljevanju (v nadaljevanju „proizvodi”) i n s tem garantira, da so proizvodi 
primerni za uporabo v skladu z njihovim normalnim namenom v stanovanjskih in poslovnih prostorih 
v okviru, ki je opredeljen z industrijskimi standardi glede izdelkov. V primeru, da ni industrijskih standardov 
v zvezi z nekaterimi prametri izdelka, so obvezne kakovostne smernice garanta. Smernice o kakovosti 
so na voljo pri prodajalcu izdelka.
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III. Garant izjavlja, da ima ustrezne dokaze, dovoljenja za trženje izdelkov na ozemlju držav članic 
Evropske unije, vključno s samostojno uporabo in zagotavlja, da imajo izdelki lastnosti, določene v teh 
dokumentih.

IV. Garancijsko obdobje
1. Garancija velja za obdobje:

– 10 let na PVC okna in balkonska vrata, proizvedena v sistemu VEKA Perfectline (Izdelki z imeni 
„Prismatic”, „Prolux”, „Pixel”, „Koncept”)

– 5 let za PVC okna in balkonska vrata, proizvedena v sistemu VEKA Perfectline, artikel „Basic”
– 10 let na PVC okna in vrata, proizvedena v sistemu VEKA Softline 82 (artikli: „Winergetic Standard”, 

„Winergetic Premium”, „Winergetic Premium Passive”)
– 5 let za PVC okna/ vrata nagibna in premična PSK, PSK-Z in PSK Atrium – ne glede na sistem 

profilov, iz katerih so bili izdelani,
– 10 let za tesnjenje zasteklitev z okvirjem Warmatec
– 5 let na PREMIUM vhodna vrata (krila 120 mm)
– 2 leti za BASIC vhodna vrata (krila 105mm)
– 2 leti za zunanje prekrivne rolete – artikel Oknoplast Sol, adaptacijske – artikel Oknoplast Terra in 

podometne – artikel Oknoplast Luna in VEKA Variant
– 5 let na električne pogone,
– 5 let za HST drsna – dvižna vrata
– 5 let za SLIDE drsna – dvižna vrata
– 5 let za izdelke iz aluminija v sistemu Aluhaus,
– 10 let za lakirano prevleko za aluminijaste komponente v ponudbi Aluhaus,
– 2 leti za aluminijasta okna in vrata, izdelana v sistemu MB.
– 2 leti za dodatke, tj. samo-zapirala, avtomate za odpiranje strešnih oken, itd.
– 2 leti za samostojne dopolnilne izdelke (komplementarne) za okna in vrata, kot so okenske police, 

mreže proti komarjem, itd.
2. Vse elemente, integrirane z Izdelki, ki se napajajo z elektriko, je treba preveriti glede učinkovito-
sti takoj po namestitvi izdelka, vendar ne pozneje kot pred pričetkom izdelave ometa.
3. Električne komponente morajo biti nameščene v skladu s smernicami proizvajalca teh električnih 
sestavnih delov. Priključitev vseh pogonov, električnih pogonov, gonilnikov ali drugih električnih 
naprav na električno omrežje mora opraviti kvalificirani električar, ki ima ustrezen certifikat oz. 
soglasje.
4. Priključitev na električno omrežje mora biti izvedena na način, ki zagotavlja prost dostop do iz-
delka za popravilo ali zamenjavo z novim ali drugačne usposobitve izdelka za uporabo v skladu 
z njegovim običajnim namenom za uporabo, zlasti priključitev je treba opraviti na tak način, da je 
omogočeno potegniti električni kabel v celoti skupaj s pogonom. Neizpolnjevanje teh obveznosti 
ima za posledico prenehanje garancije za potrošnika v zvezi s tem izdelkom v obsegu, v katerem 
potrošnik ali tretja oseba izvedla priključitev na električno omrežje na način, ki ne zagotavlja prostega 
dostopa do izdelka.
5. Vse dejavnosti na področju PLC programiranja gonilnikov ali motorjev mora opraviti potrošnik. 
Garant omogoča na svoji spletni strani ustrezna navodila v zvezi s tem.
6. Ne glede na druge določbe tega garancijskega lista, garancija ne pokriva napak izdelka, ki so 
ali bi lahko nastale zaradi ali v zvezi s priključitvijo ali programiranjem v nasprotju z obveznostmi, 
določenimi v točkah 2-5 zgoraj, in tudi garancija ne zajema obveznosti popravila škode, ki je povzro-
čena ali je lahko povzročena s strani ali v povezavi s priključitvijo ali programiranjem v nasprotju 
z obveznostmi iz točke 2-5 zgoraj.
7. Garancija velja od dneva, ko je potrošnik prejel izdelek iz točke VI/3 Garancijskega lista. Garancijsko 
obdobje za dele, ki se uporabljajo za popravilo ali zamenjavo, ki je bila izvedena v zvezi z garancijo, 
znaša 12 mesecev od dneva popravila ali zamenjave, vendar se ne more izteči pred obdobjem ga-
rancije, kot je opredeljeno v podtočki 1 zgoraj, za izdelek, na katerega se nanašajo uporabljeni deli 
za popravilo ali zamenjavo.

V. Obveznosti garanta

1. Če kadarkoli v času garancije, izdelek ne bo primeren za uporabo v skladu s svojo običajno predvide-
no uporabo, zaradi razlogov, do katerih je prišlo med proizvodnjo ali razlogov, ki se nanašajo na ma-
terial, ki se uporablja za proizvodnjo, ima potrošnik pravico zahtevati brezplačno popravilo izdelka, in 
če to popravilo ni mogoče – do brezplačne zamenjave izdelka z novim.
Pritožbe bodo obravnavane v roku 14 dni od datuma pisnega obvestila s strani potrošnika o nezmož-
nosti izdelka za uporabo v skladu z običajno predvideno uporabo, tj. V tem obdobju se bo garant odzval 
pisno, ali se pritožba prizna ali ne. Če se pritožba prizna, se garant obveže, da se izdelek brezplačno 
vrne v stanje primernosti za uporabo v skladu z namenom („popravilo”) v 28 dneh od dneva vložitve 
pritožbe. Če popravilo izdelka v tem obdobju je veliko težje ali nemogoče zaradi razlogov, ki so izven 
nadzora garanta, zlasti zaradi nujnosti uvoza ali proizvodnje rezervnih delov, narave proizvodnega 
procesa garanta, vključno z izpadi ali visoko obremenitvijo proizvodnih zmogljivosti garanta, se čas 
popravila lahko podaljša za obdobje pojava teh težav.
2. Garant določi način popravila izdelka, vključno z odločitvijo, da namesto popravila zagotovi potro-
šniku nov izdelek. Popravilo izdelka je lahko odvisno tudi od izboljšanja napak v izdelku z barvanjem, 
retuširanjem, nadomeščanjem pomanjkljivosti itd. Popravilo lahko opravi garant ali pooblaščeni pred-
stavnik garanta. Odločitev glede obsega, opisanega v tem razdelku, pripada garantu.
3. Garant se lahko s soglasjem potrošnika odveže obveznosti v okviru garancije s plačilom zneska, ki je 
enak ceni, ki jo je plačal potrošnik za izdelke, ki niso primerni za uporabo z običajnim namenom. V tem 
primeru je potrošnik dolžan vrniti te proizvode garantu.
4. V primeru nebistvene okvare izdelka, tj. takšne, ki ni vidna po vgradnji izdelka ali je brez vpliva 
na uporabo ali primernost izdelka, ki se uporablja v skladu s standardnimi specifikacijami, in v primeru, 
če se neprimernost v skladu s standardnimi specifikacijami ne more odstraniti, vendar je izdelek še 
vedno primeren za uporabo, se garant s soglasjem potrošnika lahko odveže obveznosti v okviru ga-
rancije s plačilom dela zneska, ki ga je potrošnik plačal za izdelek, sorazmerno do obsega ugotovljenih 
pomanjkljivosti ali neustreznosti izdelka za uporabo s standardnimi specifikacijami.

VI. Obveznosti potrošniška
1. Z namenom koriščenja pravic, ki izhajajo iz garancije, je potrošnik dolžan pisno obvestiti o nepri-
mernosti izdelka za uporabo v skladu z običajnim namenom v 14 dneh od datuma odkritja te nepri-
mernosti. V pritožbi je treba navesti, zakaj je izdelek neprimeren za uporabo ter identifikacijsko številko 
predmetnega izdelka, ki se nahaja na zunanji strani izdelka. Hkrati z oddajo pritožbenega zahtevka je 
potrošnik dolžan predložiti dokazilo ali kopijo dokazila o nakupu izdelka. Pritožbo je treba vložiti pri 
prodajalcu izdelka, na naslov registriranega sedeža, in če to ni mogoče – neposredno na naslov, nave-
den v tej garanciji. Če pritožba ni vložena v zgoraj navedenem roku, to pomeni prenehanje pristojnosti 
potrošnika po tej garanciji.
2. Na zahtevo garanta, potrošnik zagotavlja garantu izdelek na kraju, kjer se le ta nahaja, ali slika 
izdelek zaradi ugotavljanja, ali je izdelek neprimeren za uporabo za običajen namen ter slike nato preda 
garantu. Sprejetje s strani garanta nalog oziroma dejavnosti z namenom raziskati, ali je pritožba v zvezi 
z izdelkom utemeljeno vložena, ne pomeni, da garant ugodi zahtevku ali zahtevam potrošnika in ne 
izključuje možnosti, da garant ugovarja garanciji ali zavrne pritožbo.
3. Potrošnik je dolžan po prejemu izdelka narediti količinski in kakovostni prevzem, pa tudi prevzem 
glede očitnih nepravilnosti v zvezi z uporabo za običajen namen in popolnosti vse dodatne opreme. 
V primeru, da potrošnik v času prevzema ugotovi pomanjkljivosti izdelka v zvezi z uporabo za običajen 
namen ali nepopolnosti izdelka ali njegovih dodatkov, je potrošnik dolžan nemudoma, vendar najka-
sneje v roku 24 ur od prevzema izdelka, sporočiti garantu, da so bile ugotovljene količinske pomanj-
kljivosti izdelka ali očitne pomanjkljivosti v zvezi z uporabo za običajen namen izdelka ali njegovih 
sestavnih delov, v skladu s pravili, določenimi v tem garancijskem listu. Za očitno neuporabnost izdelka 
v skladu z običajnim namenom se štejejo zlasti mehanske poškodbe stekel ali okenskih okvirjev, kot so: 
praske, razpoke in razlike v številu komponent, dimenzijah, zaporedju in barvi dostavljenih izdelkov, 
navedenih v naročilu. Če potrošnik ne upošteva preverjanja izdelka v času njegovega prevzema in 
ne sporoči očitne neustreznosti izdelka za uporabo v zvezi z običajnim namenom ali nepopolnosti 

izdelka oz. njegovih dodatkov v določenem roku, to pomeni prenehanje pristojnosti potrošnika po tej 
garanciji v smislu pomanjkljivosti izdelka, očitne neustreznosti izdelka za uporabo v skladu z običajnim 
namenom ali nepopolnosti izdelka oz. njegovih dodatkov, ki so opisani v tem razdelku. Potrošnik lahko 
ugotovitve o očitni neustreznosti izdelka za uporabo v skladu z običajnim namenom ali nepopolnosti 
izdelka oz. njegovih sestavnih delov sporoči preko ustreznega sporočila oz. opombe v okviru zapisnika 
o prevzemu izdelka, kupljenega pri prodajalcu. Kopijo zapisnika o prevzemu potrošnik nato pošlje 
garantu.
4. Ne glede na neustreznost izdelka za uporabo za običajen namen ter pristojnosti potrošnika v okviru 
garancije, potrošnik ne more zavrniti plačila celote ali dela cene za izdelek, ki je že zapadla v plačilo, 
razen če se je garant s soglasjem potrošnika odvezal svojih obveznosti v okviru garancije v skladu s 3. 
ali 4. točko V. odstavka zgoraj.
5. Potrošnik je dolžan zagotoviti garantu prost dostop do izdelka v zvezi z njegovim popravilom ali 
zamenjavo z novim, ali na drugačen način omogočiti primernost za uporabo, v skladu z njegovo obi-
čajno uporabo.
6. Montaža izdelka mora biti zaupana specializiranemu podjetju, ki se ukvarja z montažo takšnih 
proizvodov. Montaža izdelka mora biti opravljena v skladu z gradbenimi standardi ali industrijskimi 
smernicami glede kraja montaže. Pri montaži izdelka sledite tudi navodilom in priporočilom garanta, ki 
so na voljo na spletni strani garanta. V navodilih garanta o sestavljanju izdelkov so podana tudi pravila 
in postopki sestavljanja v okviru montaže standardnih izdelkov (okna, balkonska vrata, vitrine, itd.) 
Pri montaži zapletenih elementov (zaščitne stene, zimski vrtovi, notranje stene, itd.), je treba slediti 
projektu, ki določa individualne smernice, kako izvesti montažo.

VII. Izključitev odgovornosti
1. Ne glede na katere koli druge izključitve v vsebini tega dokumenta, garancija ne zagotavlja neustre-
znosti izdelka za uporabo za običajen namen in okvare izdelka, ki so posledica.

– montaže ali uporabe izdelka, ki ni v skladu z navodili in priporočili garanta in načeli gradbenih ali
industrijskih standardov, ki veljajo v kraju vgradnje izdelka,
– nepravilnega prevoza izdelka, ki je bil organiziran s strani potrošnika,
– nestabilnosti konstrukcije, v kateri je proizvod/ proizvodi montiran,
– poseganja v konstrukcijo izdelka brez pisnega soglasja garanta,
– uporabe v nasprotju z običajnim namenom uporabe izdelka,
– malomarnega vzdrževanja ali nepravilnega rokovanja z izdelkom.
– delovanja zunanjih dejavnikov, kot so požari, belilo, kisline, čistila, druge kemične snovi,
– popravil izdelkov, ki jih je opravila nepooblaščena oseba,
– uporabe rezervnih delov, ki niso pisno odobreni s strani garanta,
– višje sile,
– montaže izdelka s strani potrošnika ali nepooblaščene osebe na način, ki preprečuje ali ne zagota-

vlja prostega dostopa do izdelka, v primeru izdelkov, ki so opremljeni z električnim pogonom – pa 
na način, ki preprečuje dostop do električnega kabla v celoti, zlasti v primeru, da ni bila uporabljena 
valovita cev za zaščito električnih kablov.

2. Garancija ne krije škode na mehanske in toplotne poškodbe okenskih stekel izdelka, vključno z raz-
pokami, ki nastanejo med uporabo, kot tudi fizičnimi napakami stekla v mejah, ki so dovoljene z ve-
ljavnimi standardi proizvajalca stekel.
3. Garancija ne krije poškodb elementov, ki so nastale kot posledica naravne obrabe ter poškodb, ki 
so nastale zaradi pomanjkljivega vzdrževanja ali pomanjkljivega servisiranja posameznih elementov. 
Pravila glede vzdrževanja izdelka lahko najdete spodaj v poglavju „Vzdrževanje in delovanje”.
4. Garancija ne pokriva obveznosti za povrnitev kakršne koli škode, ki izhaja iz ali je v zvezi z neustrez-
nostjo proizvoda za uporabo v skladu z običajnim namenom.
5. Garancija ne krije obveznosti garanta glede nastavitev in vzdrževanja izdelka. Nastavitev in vzdrže-
vanje je treba opraviti v skladu s pojasnili v nadaljevanju v poglavju z naslovom „Vzdrževanje in upo-
raba”. Potrošnik opravlja naloge vzdrževanja individualno. Izvajanju teh nalog se lahko zaupa garantu 
z njegovim soglasjem in je plačljivo.

6. Garancija zajema spremembe odtenka profilov z dekorativno folijo, ki so dovoljene v skladu s stan-
dardom RAL-GZ 716/1 7. del. Spremembe odtenka dekorativne folije v končnem izdelku, ki so nastale 
zaradi nepravilne uporabe ali namestitve izdelka, neprimernega prevoza, mehanske poškodbe ali 
nepravilnega čiščenja, niso zajete v garanciji.
7. Garancija ne zajema barvnih sprememb belih profilov. Zaradi nabiranja mineralnih ali organskih 
okoljskih nečistoč iz ozračja na zunanji strani okvirja ali zaradi uporabe neustreznih čistilnih sredstev 
lahko na površini nastanejo rumeni madeži. Pojavljajo se v spodnjem delu okna in najpogosteje na 
osončeni strani stavbe. Najpogosteje so to spojine železa, uretana (etilkarbamata) in amonijaka, ki 
normalno niso prisotne v plastičnih profilih in ki pod vplivom UV žarkov povzročajo spremembo barve 
profilov.

Za pravilno vzdrževanje okenskih profilov bele barve Oknoplast d.o.o. priporoča pomivanje in čiščenje 
okvirjev vsaj dvakrat letno z uporabo čistilnih sredstev, ki jih priporoča proizvajalec in ki so dostopna v 
salonih za prodajo oken.

VIII. Reševanje sporov
1. V primeru neskladja med garantom in potrošnikom glede neustreznosti izdelka za uporabo v skladu 
z običajno predvideno uporabo, lahko pogodbenici – na podlagi medsebojnega dogovora – odločita, 
da se imenuje neodvisen strokovnjak ali ustanova, določena v tem sporazumu, za izdajo zavezujočega 
mnenja glede neustreznosti proizvoda za uporabo v skladu z običajno uporabo. Stroški za mnenje nosi 
pogodbenica, v škodo katere je bilo mnenje izdano.
2. Ta garancija na prodano potrošniško blago ne izključuje, ne omejuje oziroma ne odvzame pravic 
potrošnika, ki izhajajo iz določb garancije za napake prodanega blaga.
3. Garant izjavlja, da bo sodeloval v postopku izvensodnega reševanja potrošniških sporov v primeru, ko 
po vložitvi potrošnikove pritožbe spor ne bo rešen v okviru pritožbenega postopka. 
Pooblaščeni organ pristojni za garanta v okviru izvensodnega reševanja potrošniških sporov 
je Malopoljski vojvodski inšpektor Tržne inšpekcije, ul. Ujastek 1 (stavba »S«), 31-752 Krakov, 
http://www.krakow.wiih.gov.pl/

OKNOPLAST Sp. z o.o. za vzdrževanje svojih izdelkov priporoča uporabo materialov, ki so na razpolago 
na prodajnem mestu, kjer so jih kupili.

PVC okna in vrata
1. PVC okenske in vratne profile je treba čistiti s sredstvi, ki ne vsebujejo topil in abrazivnih sredstev.
2. Tesnila obrisati s silikonsko mastjo ali vazelinom vsaj enkrat letno.
3. Okna morajo biti zaščitena pred:

– stikom z vročimi predmeti, impregnacijskimi sredstvi, lepili, barvami, topili, itd,

A. Okovje
Zaščititi pred umazanijo od zidarske malte, poliuretanske pene, prahu itd.
Slika 1. Za razstavitev krila je treba odmakniti zatič zgornjega tečaja. Odmikanje in vstavljanje zatiča 
izvajati pri zaprtem krilu. Nesprejemljivo je izbijati zatič z drugim elementom, kot tudi popolno ga 
odstraniti, ker to lahko povzroči poškodbe zgornjega tečaja.
Slika 2. Spodnji tečaj se lahko nastavlja v treh dimenzijah: višina (šesterokotni ključ 4 mm) za 2 mm, 
nastavitev stran „L” in „D” (4 mm imbus ključ) za 2,3 mm, nastavitev prileganja krila k okvirju (šestero-
kotni ključ tipa T 15) 0,75 mm. 
Slika 3. Zgornji tečaj se lahko nastavlja na desno ali levo stran, pa tudi v potisni smeri s 4 mm šeste-
rokotnim ključem
Slika 4. Nastavki v elementih okovja omogočajo regulacijo stopnje prileganja krila k okvirju (šestero-
kotni ključ tipa T 15) za 0,75 mm.
Slika 5. V  blokadi pomika kljuke (dvigalo krila) lahko spremenite nastavitev do  3  mm (imbus 
ključ tipa T 15)

SPUŠČANJE V NOTRANJI ZRAK
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Slika 6. Prikazuje označena mesta za mazanje okovja. Mazanje okovja v označenih mestih je treba 
opraviti s silikonsko mastjo ali tehničnim vazelinom vsaj enkrat na leto.
Slika 7. Nastavljanje funkcij oken s kljuko mora biti opravljeno pri zaprtem krilu (izjema je nastavitev 
z zavoro, ko kljuka blokira položaj krila med vrtenjem kljuke s položaja „odprto” do položaja cca. 45°)



II. Montaža priporočljiva montaža 

1. Splošna vprašanja v zvezi z vgradnjo oken
Vgradnjo mora izvesti strokovna firma, ki se ukvarja z vgradnjo oken. V priloženih navodilih so nave-
dena pravila in potek vgradnje za standardne izdelke (okna, balkonska vrata, vitrine, itd.). V primeru 
vgradnje zahtevnih elementov (zaščitnih sten, zimskih vrtov, notranjih sten in drugo) sledite projektu 
za izdelavo montaže, ki je določen za posamezni objekt. Med vgradnjo oken, vrat ali vitrin (v na-
daljnjem besedilu konstrukcije) se izvaja povezava/ sestavljanje montirane konstrukcije s stavbo. Ta 
povezava izpolnjuje naslednje funkcije: zagotavlja prenos obremenitev s konstrukcije na stavbo.

– omogoča izdelavo tesnila za tesnjenje zraka in vode.
– omogoča ustrezno toplotno in zvočno izolacijo.

2. Načini pritrjevanja 
konstrukcije
Pritrjevanje je treba izvesti po celot-
nem obodu okna Načeloma sta dva 
načina pritrjevanja:
a) Neposredno pritrjevanje: pritr-
jevalni elementi (mozniki, sidra) 
se potisnejo skozi odprtino v okvirju 
in se pritrdijo neposredno na podla-
go (slika 8). Takšna pritrditev zago-
tavlja pravilen prenos visokih obre-
menitev, zato jo je treba uporabljati 
za povezavo vseh večjih konstrukcij. 
Direktna vgradnja z uporabo klinov 
se  lahko izvaja v  spodnjem vodo-
ravnem delu okvirja pod pogojem 
ustrezne zaščite proti vdoru vode 
v predel praga. Direktno pritrjevanje 
se priporoča pri montaži belo-barv-
nega  ter obojestransko barvnega 
stavbnega mizarstva in vrat. Izbira 
načina pritrjevanja je odvisna od po-
gojev in  tehničnega stanja stavbe 
(sten). Oceno in odločitev o  izbiri 
načina pritrditve sprejme med de-
lom firma, ki izvaja montažo. Posre-
dno pritrjevanje: s pomočjo vmesnih 
elementov (sidro), privitih na okvir, 
ki se  nato pritrdijo na  podlago. Če 
direktna vgradnja belo-barvnih in 
barvnih oken ni mogoča, se priporo-

ča stavbno pohištvo montirati s pomočjo sider s povečano togostjo. Sidra ne bi smela biti pritrjena 
k zunanjemu delu stene zaradi možnosti nastanka toplotnega mostu. Predstavljeni načini montaže 
so v večini primerov enako učinkoviti.

V nekaterih primerih je priporočljiva (če je izvedljiva) pritrditev le na eden predstavljen način:
– pri montaži konstrukcije v bližini lica stene je priporočljiva posredna pritrditev (pri direktni pritrditvi 

je odprtina za klin preblizu roba stene, kar zmanjšuje njegovo nosilnost. Priporočljivo je, da je odpr-
tina več kot 100 mm od roba stene).

– pri pritrjevanju konstrukcije na tako imenovane slepe okvirje in pritrjevanju vratnega okvirja brez 
praga, se priporoča neposredno pritrditev (pri posredni pritrditvi moči ob odpiranju krila povzročijo, 
da se sidro upogne in s tem povzroči nedopustno premikanje okvirja).

3. Položaj konstrukcije glede na lice stene

Položaj okvirja glede na lice stene mora izhajati iz dokumentacije stavbe ali je dogovorjen s predstav-
nikom investitorja. Njegov pomen ima dva vidika: estetski in povezan s toplotno izolacijo. Od položaja 
okna v steni je odvisna temperatura stene v bližini vratnega okvirja in temperatura tega okvirja. Če so 
prenizka, lahko pride do zmrzali in posledično do vlage in plesni. Zaradi velike raznovrstnosti stenskih 
struktur ne bomo tukaj razpravljali o konkretnih tehničnih rešitvah.

4. Izvajanje tesnjenja povezave okna s stavbo
Najpogostejše tesnilo za toplotno in zvočno izolacijo med oknom in steno je poliuretanska pena, ki 
zagotavlja elastično povezavo med steno in okvirjem. Elastičnost je potrebna za razbremenitev oken 
od stavbnih obremenitev. Da bi pena služila kot toplotna izolacija, mora biti zaščitena pred vlago. 
Izolacija proti vlagi mora izpolnjevati osnovni princip: boljše tesnjenje od znotraj prostora kot od zu-
naj. Zato je najbolje izvajati tesnjenje znotraj s silikonsko maso ali paro-propustno folijo, od zunaj pa 
npr s tesnilnim razteznim trakom ali drugim paro-propustnim in vodotesnim materialom, kot kaže 
slika 11–14. Zaradi toplotne izolacije se priporoča izdelava zunanjega 3-4 cm vogalčka z izolacijskega 
materiala. Podrobna priporočila za vgradnjo najdete v strokovnih priročnikih monterjev.

5. Podpora konstrukcije
Spodnji del okvirja je treba podpreti, kar hkrati zagotavlja njegovo izravnavo. Za to lahko uporabite 
kocke/ kline z impregniranega trdega lesa, plastike ali podobnega materiala. Takšne kocke/klini morajo 
ostati za stalno in se ne smejo odstraniti. (slika 15).

6. Končne opombe
Podrobne rešitve za sestavljanje konstrukcije/ strukture s steno so lahko zelo različne, tako kot so različ-
ne strukture samih sten in zahteve arhitektov. Zato ne obstaja eden standard ali ena za vsako situacijo 
dobra rešitev. Pravilnih rešitev tudi za eden posamezni primer je običajno več. Zato priporočamo, da 
se glede montaže dogovorite s predstavnikom investitorja. Če imate težave pri izbiri ustrezne rešitve, 
vam lahko pomagamo na prodajnem mestu. Vgradnja oken in vrat ni priporočljiva pri temperatu-
rah pod 5° C, v neogrevanih prostorih (stavbe v surovem stanju). Montaža pri temperaturi pod ničlo 
se lahko izvede le takrat, ko montažni materiali dovoljujejo njihovo uporabo v takšnih temperaturah.

B. Skladiščenje in transport

Okna in vrata je  treba prevažati 
in skladiščiti na  letvi podokenske 
police, pokončno pod kotom 0-10 
stopinj, z  ustreznimi distančniki 
za zaščito pred praskami. Nujno jih 
je treba zaščititi pred neugodnimi 
vremenskimi razmerami zlasti 
vlago in neposredno sončno svet-
lobo. Zaradi visoke teže proizvodov, 
je treba uporabiti ustrezno stabilno 
stojalo ter pasove in spojke.

C. Skrajšana navodila za 
montažo oken
1. Prepričajte se, da okna, ki so na-
menjena za vgradnjo, so pravilne 
velikosti za odprtine, v katerih naj 
bi bila nameščena (še posebej po-
membno pri zamenjavi starih oken 
v naseljenih stavbah).
2. Odstranite okenska krila  tako, 
da s pomočjo montažne kljuke od-
stranite zatič zgornjega tečaja (pri 
zaprtem krilu). Nedopustno je, da 
zatič izbijate z drugim elementom 
ali ga popolnoma iztrgate, ker bos-
te s tem povzročili škodo in bo tre-
ba zamenjati celoten zgornji zgibni 
element. (Slika 1)
3. Pri vgradnji oken na  letvi po-
dokenske police je priporočljiva 
namestitev spodnjega okvirja, kot 
je prikazano na sliki 16.
4. Pri montaži s sidri, jih je treba 
pritrditi in priviti na  okvir, v  pri-
meru vgradnje z  uporabo klinov 
pa prevrtati ogrodja na razdaljah, 
prikazanih na sliki 10. 
5. Če v odprtini mora biti vgrajen 
okenski set, je  treba posamezne 
elemente povezati s  pomočjo 
ustreznih veznih elementov in 
priviti. Najpogosteje uporabljeni 
načini sestavljanja so prikazani 
na slikah:  17 in 18. 
6. Nastavite okvir na  nosilnih 
kockah/ klinih, na način prikazan 
na sliki 15 in ga pritrdite z mon-
tažnimi klini. Preverite nastavitev 
okvir ja (oboda) s pomočjo ravnal-
ne letve: navpično, vodoravno ter 

postavitev z licem stene (končni 
pregled opravite  tako, da iz-
merite diagonale posameznih 
odprtin okvirjev). Preverite, ali 
okvir ni „izrinjen” iz montažne 
linije oken zlasti na točki, kjer so 
okvirji povezani s spojko.
7. Pritrdite okvir tako, da sidro ali 
klin pritrdite na podlago (slika 
8 in 9)
8. Postavite krila in preverite 
njihovo delovanje ter po potrebi 
nastavite, preden boste prostor 
med okensko odprtino in okvir-
jem zapolnili s peno.
9. Prostor med okvirjem in pod-
bojem napolnite s poliuretansko 
peno. Ne odpirajte krila, preden 
se pena ne poveže.
10. Ko se pena poveže, odstra-
nite montažne kline in izpolnite 
preostale luknje s peno.
11. Odrežite odvečno peno z no-
žem in obdelajte okna. Posebno 
pozornost je treba nameniti tes-
njenju na  mestu sestavljanja 
okvirja s polnilom, ki mora za-
gotoviti tesnost za prepustnosti 
vodne pare iz prostora.

12. Priporočljivo je, da se vgradnja okenskih polic opravi neposredno na letev za pod okensko polico 
(slika 16). Če ne morete namestiti zunanjih okenskih polic na letev, jih namestite tako, da ne bi pokri-
vale odtočnih kanalov. Spoji okenskih polic na območjih, izpostavljenih delovanju deževnice zatesnite 
z butilnim trakom in silikonom.

Primeri najbolj pogostih načinov povezave

»Mini« spojka 

kat. št. 116.217) slika 17
Uporabljati za širino odprtine v steni 3500 mm in višino 1800 mm

13. Odstranite zaščitno folijo z oken najpozneje po 3 mesecih od dneva prejema oken, ne glede na čas 
montaže. V primeru, da zaključna dela potekajo pozneje, je treba ponovno zaščititi okna pred izposta-
vljenostjo prahu, malti in drugim sredstvom, ki bi lahko poškodovala okna.
14. Po zaključeni montaži preverite čistost okovja in v primeru, da je to potrebno, ga očistite in namaži-
te v skladu z navodili za uporabo. Ta skrajšana navodila nudijo osnovne informacije in priporočen način 
montaže, vendar pa ne morejo nadomestiti strokovne priprave izvajalca. Ne glede na podane smernice, 
je treba vgradnjo oken opraviti v skladu z gradbenimi predpisi in predpisi varstva pri delu.
15. Za PVC okna in vrata je značilna visoka tesnost, kot je določeno s količnikom infiltracije zraka 
a<0.3m3 m*h*daPa2/3. To pomeni, da montaža, izvedena na tak način, je primerna za uporabo v za-
prtih prostorih, opremljenih z napravami za pretok zraka, ki omogočajo izmenjavo odpadnega zraka 
v skladu s potrebami prezračevanja. Okna namenjena za prostore, kjer ni naprav za pretok zraka, bi 
morala biti opremljena v naprave za pretok zraka, ki je nujen za prezračevanje.
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točke pritrditve
A – razmik pritrditve ≤600mm

** v primeru HST 500mm
L – razmik med pritrditvijo 

in zunanjim okvirjem okna – 
okoli 100-120mm

E – razmik med pritrditvijo 
in notranjim vogalom 
okvirja - 150mm


