
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 vstavljan-
je 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 (šesterokotni 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 šesterokotnim ključem
Slika 4. Nastavki v elementih okovja omogočajo regulacijo stopnje prileganja krila k okvirju 
(šesterokotni 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)
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 navedena pravila in potek 
vgradnje za standardne izdelke (okna, 
balkonska vrata, vitrine, itd.). V primeru 
vgradnje zahtevnih elementov (zaščitnih 
sten, zimskih vrtov, notranjih sten in dru-
go) sledite projektu za izdelavo montaže, 
ki je določen za posamezni objekt. Med 
vgradnjo oken, vrat ali vitrin (v nadaljnjem 
besedilu konstrukcije) se izvaja poveza-
va/ sestavljanje montirane konstrukcije  
s stavbo. Ta povezava izpolnjuje nasledn-
je funkcije:
zagotavlja prenos obremenitev s kon-
strukcije 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 celotnem obodu okna
Načeloma sta dva načina 
pritrjevanja:
a) Neposredno pritrjevanje:
pritrjevalni elementi (mozni-
ki, sidra) se potisnejo skozi 
odprtino v okvirju in se pritr-
dijo neposredno na podlago 
(slika 8). Takšna pritrditev 
zagotavlja pravilen prenos 
visokih obremenitev, zato jo 
je treba uporabljati za pove-

zavo vseh večjih konstrukcij. Direktna vgradnja z uporabo klinov se lahko izvaja v spodnjem 
vodoravnem delu okvirja pod pogojem ustrezne zaščite proti vdoru vode v predel praga.
Direktno pritrjevanje se priporoča pri montaži belo-barvnega ter obojestransko barvnega 
stavbnega mizarstva in vrat. Izbira načina pritrjevanja je odvisna od pogojev in tehničnega 
stanja stavbe (sten). Oceno in odločitev o izbiri načina pritrditve sprejme med delom firma, 
ki izvaja montažo.
posredno 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 priporoča 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 izve-
dljiva) 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 ste-
ne, kar zmanjšuje njegovo nosilnost. Pripo-
ročljivo je, da je odprtina več kot 100 mm od 
roba stene).

- pri pritrjevanju konstrukcije na tako imeno-
vane slepe okvirje in pritrjevanju vratnega 
okvirja brez praga, se priporoča neposredno 
pritrditev (pri posredni pritrditvi moči ob od-
piranju 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 izha-
jati iz dokumentacije stavbe ali je dogovorjen 
s predstavnikom 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 ra-
zbremenitev 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 zunaj. Zato je najbolje 
izvajati tesnjenje znotraj s silikonsko maso ali paro-propustno folijo, od zunaj pa npr s tesnil-
nim 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 izolacij-
skega 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. Ta-
kšne 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 različne 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 mon-
taže dogovorite s predstavnikom investitorja. Če imate težave pri izbiri 
ustrezne rešitve, vam lahko pomagamo na prodajnem mestu.
Vgradnja oken in vrat ni priporočljiva pri temperaturah pod 5° C, v neo-
grevanih prostorih (stavbe v surovem stanju). Montaža pri temperaturi 
pod ničlo se lahko izvede le takrat, ko montažni materiali dovoljujejo nji-
hovo 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 svetlobo. 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 namenjena za vgradnjo, so pravilne velikosti za odprtine,  
v katerih naj bi bila nameščena (še posebej pomembno pri zamenjavi starih oken v nasel-
jenih stavbah).
2. Odstranite okenska krila tako, da s pomočjo montažne kljuke odstranite zatič zgornjega 
tečaja (pri zaprtem krilu). Nedopustno je, da zatič izbijate z drugim elementom ali ga popol-
noma iztrgate, ker boste s tem povzročili škodo in bo treba zamenjati celoten zgornji zgibni 
element. (Slika 1)
3. Pri vgradnji oken na letvi podokenske 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 primeru vgradnje z uporabo klinov 
pa prevrtati ogrodja na razdaljah, prikazanih na sliki 10.
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 prika-
zani na slikah: 17 in 18.
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 ravnalne letve: navpično,vo-
doravno ter postavitev z licem stene (končni pregled opravite tako, da izmerite 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 okvirjem zapolnili s peno.
9. Prostor med okvirjem in podbojem napolnite s poliuretansko peno. Ne odpirajte krila, 
preden se pena ne poveže.
10. Ko se pena poveže, odstranite montažne kline in izpolnite preostale luknje s peno.
11. Odrežite odvečno peno z nožem in obdelajte okna. Posebno pozornost je treba nameniti 
tesnjenju na mestu sestavljanja okvirja s polnilom, ki mora zagotoviti tesnost za prepustnosti 
vodne pare iz prostora.
12. Priporočljivo je, da se vgradnja okenskih polic opravi neposredno na letev za pod oken-
sko polico (slika 16). Če ne morete namestiti zunanjih okenskih polic na letev, jih namestite 
tako, da ne bi pokrivale odtočnih kanalov. Spoji okenskih polic na območjih, izpostavljenih 
delovanju deževnice zatesnite z butilnim trakom in silikonom.
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 izpostavljenostjo prahu, malti in drugim sredstvom, ki bi lahko poškodo-
vala okna.
14. Po zaključeni montaži preverite čistost okovja in v primeru , da je to potrebno, ga očistite 
in namažite 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 zaprtih prostorih, opremljenih z napravami za pretok zraka, ki omogočajo izmenja-
vo 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.

PRIMERI NAJBOLJ POGO-
STIH NAČINOV POVEZAVE

»Mini« spojka

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


