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Vzdrževanje in popolna nega 

Gibljivim delom okovja privoščite vsaj 

enkrat letno kapljico olja. S tem boste 

lahko vaša okna še naprej neovirano 

odpirali in zapirali. 

Tesnila lahko očistite z vodo in namažete 

s preprostim silikonskim svinčnikom.

Priporočamo, da zaradi čvrstega 

zapiranja, funkcionalnosti in preproste 

uporabe vzdržuje okovje vaš REHAU 

serviser. 

Pravilno čiščenje 

Prosimo, da takoj po vgradnji okna z 

njega najprej odstranite zaščitno folijo. 

Umazanijo, nastalo zaradi prahu ali 

dežja odstranite preprosto z običajnimi 

pomivalnimi sredstvi in mehko krpo.

Okenska stekla očistite s čisto, toplo vodo 

in kvalitetno krpo za brisanje.

Prosimo upoštevajte naslednje:

– nikoli ne uporabljajte agresivnih 

sredstev za nego ali poliranje, ki 

vsebujejo redčila ali sredstev, ki 

vsebujejo topila, kot npr. redčilo 

umetnih smol, aceton itd.;

– nikoli ne uporabljajte polirnih 

sredstev;

– nikoli ne uporabljajte trdih predmetov, 

kot npr. lopatice za kitanje, žične 

krtače, groba goba itd.

Najbolje je, da za pravilno čiščenje vaših 

oken uporabljate REHAU sredstva za 

nego. Čistilo ne vsebuje topil, varuje 

površino, je ph-nevtralno in deluje 

protibakterijsko.

– ustvarite zdravo klimo in prijetno 

življenjsko okolje

Med daljšo dobo ogrevanja se izogibajte 

trajnemu odpiranju oken z nagibom. 

Prostor zračite tako, da istočasno na 

stežaj odprete vsa okna in vrata. Samo 

dve do štiri minute zadoščajo za popolno 

obnovo zraka v vaših bivalnih prostorih. 

V tem času se prostor ne bo ohladil. S 

tem boste prostor učinkovito prezračili, 

energijske izgube zmanjšali na minimum 

in privarčevali pri stroških ogrevanja. 

Upoštevanje naših strokovnih nasvetov 

in priporočil vam bo zagotovilo brezhiben 

izgled in funkcionalnost vaših oken.

Pravilno prezračevanje

Sodobna okna zapirajo zelo tesno. Zaradi 

te tesnosti je zelo pomembno, da prostor 

redno zračite in s tem:

– uravnavate vlažnost in temperaturo v 

prostoru,

– nadomestite porabljen zrak s svežim 

zrakom,

– preprečite nastanek kondenzacijske 

vlage in plesni,


