
                        K                                       
                                                  Kovovýroba, dodatečné zasklívání balkonů (Vario systém), zimní zahrady   

IČO: 47537272                                                                                                        DIČ: CZ47537272 

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 
BEZRÁMOVÉHO SYSTÉMU VARIO

1. Celoskleněná stěna VARIO se ovládá ručně s možností posunutí, 
otočení a složení jednotlivých tabulí k boku (či bokům) lodžie.

2. Otevírání celé stěny začíná odjištěním západky krajního křídla a 
jeho otočením do prostoru lodžie.

3. Ostatní skla je možné posunout libovolně ve vodících lištách, 
případně s nimi vyjet v místě výřezu mimo, posunout podle profilu 
ke kraji a teprve tam otočit o 90 stupňů.

4. Po otevření libovolného počtu skleněných tabulí je třeba vždy tyto 
zajistit aretačním mechanizmem proti nežádoucímu pohybu 
v otevřeném stavu.

5. Při zavírání je třeba nejprve odjistit aretační šroub, otočit křídlo 
k vodícím lištám, posunout křídlo plastovými čepy k výřezu, lehce 
přizvednout a vsadit sklo do systému lišt a posunout jej do původní 
polohy.

6. Při zavírání je dále nutno dbát, aby jednotlivá okna dokonale 
doléhala svými profily na sebe ve spodní i horní části a byla tak 
zachována při montáži nastavená potřebná spára pro uzavření 
krajního křídla.

7. Systém je navržen jako bezúdržbový (vyjma mytí skel).
8. Pojezdové mechanizmy jsou navrženy ze „samomazného“ plastu, 

při případném zhoršení kluzných vlastností doporučujeme 
prostříknout vodící lišty silikonovým olejem.

9. Při zanesení nečistoty do spodního profilu je třeba očistit odtokové 
otvory z vnější strany.

10.Pro mytí skel je možné použít klasické přípravky.
11.Pro případné čištění hliníkových profilů použít nejlépe technický 

benzín.
12.Nedoporučuje se jakékoliv dotěsňování infiltračních spár mezi 

jednotlivými skleněnými tabulemi v zimním období z důvodu 
zvýšené pravděpodobnosti kondenzace par na vnitřní ploše skel.

13.Je nepřípustné větrat byt okny u lodžie za situace, kdy je lodžie 
zavřená.Velmi se tak  zvyšuje riziko kondenzace vodních par na 
vnitřní straně skel a následná tvorba plísní!!!
Rada: při větrání bytu okny na lodžii současně vyvětrat i lodžii. 
Větrání provádět spíše krátce a intenzivně.            
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