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Vážený zákazníku,  
 
dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste v nás vložil, koupí výrobků firmy SULKO s.r.o. Pevně 
věřím, že Vám naše výrobky budou přinášet radost a užitek po dlouhou dobu.  
 
Společnost SULKO je ryze českou společností, která působí na českém, belgickém, dánském, švýcarském a německém trhu 
již od roku 1993. Během tohoto období se jí právě díky přízni našich zákazníků podařilo vyrůst v jednoho z 
nejvýznamnějších výrobců plastových a hliníkových oken a dveří v České republice.  
 
Doufám, že budete spokojeni s našimi výrobky, a že se na nás budete s důvěrou obracet vždy, budete-li mít jakékoliv přání 
nebo záměr.  
 
Přestože mají plastová a hliníková okna a dveře minimální nároky na údržbu je důležité o ně pečovat. Před použitím námi 
dodaných výrobků si pozorně přečtěte „Návod na obsluhu a údržbu“ 
 
V této publikaci se dozvíte několik informací a užitečných rad k obsluze a údržbě výrobků SULKO pro zachování jejich 
dlouholeté funkčnosti a trvale pěkného vzhledu.  
 
V případě dotazů neváhejte kontaktovat naše zákaznické centrum či naše obchodní manažery na obchodních kancelářích 
v celé České republice. 
 
 
S úctou  
Petr Suchánek  
jednatel společnosti  
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I. Návod k obsluze a údržbě 
 
 

Návod na obsluhu a údržbu je zákazník povinen uschovat a dbát všech bezpečnostních pokynů obsažených v 

tomto návodu. Doporučujeme návod před zahájením užívání zboží podrobně prostudovat a informovat o 

jeho obsahu ostatní uživatele zboží. Jestliže nebude objednavatel nebo jiný uživatel dodržovat pokyny pro 

správnou obsluhu a údržbu zboží, může dojít k poškození a následné vadě zboží.  

 

Popis služeb a výrobků  

 

Popis 
 

Společnost SULKO s.r.o. dodává a montuje širokou škálu výrobků a jejich doplňky a příslušenství. Jedná se o 

plastová okna, balkonové a vchodové dveře, hliníková a dřevěná okna, fasádní systémy, vnitřní konstrukce 

(oddělení vnitřních prostor) a jejich příslušenství. Aktuální celkový přehled sortimentu je na našich webových 

stránkách www.sulko.cz  v sekci produkty nebo v katalogu produktů na našich pobočkách. 

 

Po více jak dvou desetiletích působení na trhu oken můžeme tvrdit, že plastové a hliníkové výrobky SULKO jsou 

špičkovým výrobkem ve svém oboru. Pro jejich výrobu používáme značkový profilový systém německé firmy 

REHAU, která se zabývá výrobou plastů více než 40 let. Plastové profily firmy REHAU a hliníkové profily firem 

Aluprof, Reynaers a dalších pečlivě vybraných dodavatelů, patří bezesporu mezi nejlepší a nejžádanější 

v Evropě. 

 

Výrobky SULKO jsou vybaveny obvodovým kováním. U vstupních dveří jsou použity vícebodové zámky a 
seřizovatelné závěsy (panty). 
 

Pro větší těsnost rámu a křídla je použito dvou nebo tří pryžových obvodových těsnění. Na vnějších dolních 

stranách rámu jsou otvory sloužící k odvodu vody. Vstupní dveře (a balkonové dveře s hliníkovým prahem) mají 

navíc speciální hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem. 

 

Vlastnosti výrobků splňují požadavky normy ČSN 730540 – 2 (tepelná ochrana budov) a ČSN 14351-1 + A1 

(funkční vlastnosti oken a dveří). 

 

 

 Na poškození vzniklá nevhodným zacházením, nadměrným a nešetrným používáním se záruka nevztahuje. 
 

 

 

 

 
 

http://www.sulko.cz/
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Okna 
Okna jsou konstruována na vícekomorovém principu (komora je prostor, který vytváří tepelnou izolaci) s 

použitím ocelových pozinkovaných výztuh. Jsou zasklena stavebními izolačními dvojskly nebo trojskly, jejichž 

kvalita je posuzována dle normy ČSN EN 1279-1 (701621).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připojovací spára 
Připojovací spára otvorových výplní znamená prostor mezi zdí budovy a rámem okna nebo dveří. Připojovací 
spára by měla dosahovat stejného tepelného koeficientu jako samotná okna a splňovat nároky na odolnost 
proti vzniku plísní, pronikání par a v neposlední řadě také protihlukové opatření.  
 
Běžnou praxí pro utěsnění a vyplnění připojovací spáry je PU pěna, která je následně vůči vnějším vlivům 
ochráněna pomocí vnitřních nebo vnějších těsnících pásek a zapravena omítkou. Bohužel v horších případech 
je pěna ponechána bez zapravení a tím se více vystavuje UV záření a vlhkosti a při těchto podmínkách dochází 
k postupnému rozpadu pěny. To má v důsledku za následek jak tepelný únik, tak možné nefunkčnosti oken či 
dveří. Proto se při montáži stále více klade důraz na co 
nejkvalitnější materiály používané pro vyplnění připojovací spáry. 
 
Připojovací spáru je potřeba po montáži oken ošetřit (ochránit 
proti působení vnějších vlivů – sníh, vítr, déšť,…) tak, aby nedošlo 
k jejímu rozpadu, změně tepelných vlastností, což může mít za 
následek vznik plísní, nadměrného hluku, výskyt vlhkosti apod. V 
důsledku špatného ošetření připojovací spáry může následně 
docházet k tepelným únikům, k porušování omítek, případně k 
narušení funkčnosti samotného okna. Další možností pro utěsnění 
připojovací spáry je užití komprimačních pásek. Využívá se k tomu 
tzv. i3 systém, splňující požadavky dle ČSN  746077. 

Int

.. 

Ext. 

Dvojsklo/trojsklo 

Rám 

Křídlo 

Příčka 

(nalepovací nebo 

meziskelní) 

Parapet int./ext. 

Otevíravost okna 

Připojovací 

spára 
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 Na vady způsobené špatným ošetřením nebo dlouhodobým nezakrytím připojovací spáry nelze záruku uplatnit. 
 

 

Ošetření připojovací spáry 

V případě, že zákazník požaduje zednické zapravení a toto je součástí smlouvy o dílo, provádíme tyto práce 

ihned po ukončení nebo jako součást montáže. Jedná se vždy o zednické zapravení z interiéru. Zednické 

zapravení z exteriéru provádíme jako doobjednávku (dle technické specifikace). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vchodové dveře 

Vchodové dveře jsou vyráběny z masivních profilových systémů. Napojení podlahy je standardně prováděno 

pomocí hliníkového prahu s přerušeným tepelným mostem. Statiku plastových dveří zajišťují předimenzované 

ocelové pozinkované armatury, které jsou v rozích spojovány pomocí rohových spojek. Ty umožňují spojení 

výztuh a zhotovení tuhého rámu odolného proti kroucení. Standardně jsou plastové vchodové dveře SULKO 

vybaveny pětibodovým uzavíracím systémem, dveře hliníkové tříbodovým uzavíracím systémem. Součástí 

standardní dodávky je cylindrická zámková vložka, 5 klíčů a bezpečnostní karta. 

 

 Na poškození vzniklá nevhodným zacházením, nadměrným a nešetrným používáním se záruka nevztahuje.  
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Dveře plastové      Dveře hliníkové 

 

Výroba náhradních klíčů 

K zámku vstupních dveří dodáváme ve standardu cylindrickou vložku s pěti kusy klíčů. K cylindrické vložce je 
dodávána navíc bezpečnostní karta, která slouží jako doklad s informacemi k výrobě náhradních klíčů. Po 
předložení této karty vám náhradní klíče zhotoví výrobce klíčů dle typu použité cylindrické vložky. Naše 
společnost výrobu náhradních klíčů nezajišťuje. 
 
Při ztracení této karty nebude možné náhradní klíče vyrobit a budete si muset cylindrickou vložku nechat 
vyměnit. Dodání nové cylindrické vložky provádíme v rámci placeného servisu. V tomto případě musí být k 
dispozici alespoň jeden kus starého klíče, jinak se vložka musí rozlomit, a to může způsobit poškození kování, 
zámku nebo křídla dveří. 
 

 U náhradních klíčů vyrobených z měkkého kovu může dojít k odlomení a uvíznutí jejich částí v cylindrické vložce. 
Způsobené poškození nebo zablokování cylindrické vložky a zámku pak nebude uznáno jako reklamace. Proto 
používejte pouze klíče z tvrdého kovu. 

 

Příslušenství 
K námi dodávaným oknům je možné objednat vnitřní a venkovní parapety. 
 

Venkovní parapety 

Venkovní parapety slouží k odvodu vody při dešti a tím ochraňují venkovní špalety a podezdívku okna před 
vlhkostí. Parapety jsou dodávány v několika barevných provedeních.  
 
Montáž venkovních parapetů: 
Montují se většinou současně s okny, ale je možné je také doobjednat a namontovat dodatečně. Parapety se 
upevňují k podkladovému profilu okna samořeznými šrouby. 
 
 

3 závěsy 



 

 

SULKO s.r.o.        Návod na obsluhu a údržbu plastových a hliníkových oken a dveří                  Stránka 8 z 33         

 

 Nepokládejte na parapet žádné předměty, které mohou parapet poškodit. Může dojít k poškrábání parapetu a 
jeho následné oxidaci. Venkovní AL parapet nesmí přijít do styku s vápnem, maltou, případně s jinými 
chemikáliemi, jinak dojde k naleptání a poškození jeho povrchové úpravy.Tato poškození nemohou být 
předmětem reklamace. 

  Při ponechání původních venkovních parapetů je nutné, aby se parapet upravil a nezasahoval do připojovací 
spáry a tím nezpůsoboval tepelný most. 

 

Čištění a údržba venkovních parapetů: 
 

 V případě narušení povrchové úpravy poškozené místo očistěte, odmastěte a zatřete barvou v požadovaném 
odstínu, čistěte pouze vodou a saponáty, vyvarujte se použití rozpouštědel a abrasivních prostředků. 

 

Vnitřní parapety 

Vnitřní parapety jsou plastové, komůrkové nebo dřevotřískové v pěti standardních barevných provedeních. 
 
Montáž vnitřních parapetů: 

 parapety lepte až po vyschnutí podkladového betonu, používejte vhodná stavební lepidla nebo nízko-
expanzní PU pěnu určenou k lepení, 

 parapet by měl přečnívat max. 3 cm přes zeď, aby co nejméně zakrýval radiátor, 

 spáry mezi parapetem a zdí nebo oknem zatřete vodotěsným trvale pružným stavebním tmelem nebo 
zapravte jiným vhodným způsobem. 
 

Čištění a údržba vnitřních parapetů: 

 čistěte pouze vodou a saponáty, vyvarujte se abrasivních prostředků a rozpouštědel. 
 

Žaluzie 
Kompletní sortiment nabízených žaluzií a jejich příslušenství vám umožní dokonalé řešení zastínění v souladu s 
charakterem vašeho bydlení. Ke standardnímu řešení patří žaluzie s šířkou lamel 25 mm. Dodáváme je jako 
celostínící či necelostínící v několika barevných provedeních.  
 

 Žaluzie nejsou určeny k úplnému zatemnění, tato skutečnost není předmětem reklamace.  
 

Ovládání  
Spuštění, vytažení a naklápění žaluzií se provádí pomocí řetízku. Při spuštění žaluzie je nutné ji spustit až úplně 
dolů, jak to dovolí řetízek, jinak se žaluzie při naklápění lamel může od spodu zvednout až o několik 
centimetrů.  
 
Fixace 
Vytažená žaluzie je fixována ve své poloze tak, že se řetízek zasune do držáku umístěného na okně/dveřích na 
straně řetízku. 
 
 

Sítě proti hmyzu 

Sítě zabraňují hmyzu, aby se dostal do místnosti při otevřeném okně nebo balkonových dveřích. Sítě se 
zpravidla upevňují na venkovní stranu okna pomocí háčků za rám okna. Sítě na dveře se připevňují k rámu 
dveří pomocí závěsů. Magnety drží síťové dveře zavřené.  
 

 Magnety nejsou součástí standardní dodávky, ale je možné je docenit. 
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Čištění a údržba sítí proti hmyzu 
Sítě proti hmyzu čistěte pouze vodou, při větším znečištěni použijte saponáty. Nepoužívejte rozpouštědla 
a abrazivní prostředky! 
 
Další upozornění: 

 sítě upevňujte pevně pomoci háčků, aby nevypadly ven, 

 na upevněné sítě netlačte, mohlo by dojít k jejich protržení, poškození nebo vypadnutí, 

 nic nevěšte na síťové dveře, ani je nijak nezatěžujte, 

 sítě upevňujte pomocí háčků k rámu opatrně, aby nedošlo k poškození povrchu rámu či těsnění. 
 

Překování oken 
V případě, že jste zvolili pouze otvíravé okno a Vaše zkušenost Vám ukázala, že by bylo vhodné jej změnit na 
otvíravě sklopné, stačí si tuto změnu objednat na servisním oddělení nebo na kterékoli pobočce jako placenou 
službu. 

 

Krytky kování, parapetů a žaluzií 

V případě poškození nebo ztráty je možné objednat na servisním oddělení nebo na kterékoli pobočce jako 
placenou službu. 
 

Omezovač otevření  

Prvek slouží k omezení svévolného pohybu křídla při otevřeném okně. Okno otevřete do určité polohy a v této 
poloze křídlo zůstane i při tzv. průvanu.  
 

Dětská pojistka  

Tento prvek uzamkne okno a zamezí tak manipulaci s ním. Je vhodné jej použít především v dětském pokoji při 
nižším věku dítěte. Tento mechanizmus je bez větších zásahů demontovatelný v momentě, kdy vaše dítě 
odroste. 
 

Montáž  

V den montáže se dostaví montážní pracovníci. Vedoucí montážní skupiny s Vámi probere postup prací. 
 
Zpravidla se jedná o: 

 
a) Novostavby 
- rozmístění prvků,  
- určení montážních výšek (váhorysů), 
- vložení, vyvážení, podložení a ukotvení rámu, 
- nasazení křídla do ukotveného rámu včetně 

vymezovacích podložek, 
- instalace montážní pěny a těsnících pásek, 
- seřízení kování, 
- montáž venkovních parapetů (pokud jsou součástí 

dodávky). 
 
 
 

b) Rekonstrukce  

- demontáž starých oken a dveří rozřezáním 
rámů a šetrným vypáčením dovnitř, 

- vyčistění otvoru od nežádoucích nečistot, 

- vložení, vyvážení, podložení a ukotvení 
nového rámu, 

- nasazení křídla do ukotveného rámu včetně 
vymezovacích podložek, 

- instalace montážní pěny a těsnících pásek, 

- seřízení kování, 

- montáž venkovních parapetů (pokud jsou 
součástí dodávky). 

 
Demontáž starých oken a dveří se provádí tak, že se nejprve vysadí původní křídla. Následně se rozřeže rám 
a rozláme se směrem dovnitř. Připravený otvor, je-li potřeba, se dočistí (přiseká) a zbaví nečistot pomocí 
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smetáčku a průmyslového vysavače, který je součástí každého našeho montážního vozidla. 
 
Při samotné montáži se musí okno ve stavebním otvoru vystředit a usadit podle požadavků zákazníka tak, aby 
bylo možné posléze namontovat jak interiérové tak i exteriérové parapety. Vlastní uchycení a připevnění oken 
ke zdivu se u naší firmy provádí více způsoby, nejčastěji na montážní kotvy nebo na samořezné šrouby (tzv. 
turbošrouby). Montážní kotva se nasadí na rám a následně kotví do zdiva pomocí hmoždinek, turbošrouby se 
prošroubují skrze rám a ukotví do zdiva. Prvky se ve stavebním otvoru musí vyvážit jak vodorovně tak i svisle. 
Vodorovné vypodložení prvků provádíme pomocí nosných plastových podložek tak, aby nebránily tepelné 
roztažnosti profilů. Při svislém vyvážení si pomůžeme dřevěnými klíny, kterými zafixujeme prvek ve stavebním 
otvoru před ukotvením. Po vyvážení, podložení a ukotvení rámu do zdiva se nasadí křídla, odstraní se dřevěné 
vyrovnávací klíny, překontroluje se vyvážení a celá připojovací spára se zafouká montážní pěnou. Po vytvrzení 
následuje ořezání pěny a instalace těsnících pásek. 
 

Zednické zapravení 

V případě, že zákazník požaduje zednické zapravení a toto je součástí smlouvy o dílo, provádíme tyto práce 
ihned po ukončení nebo jako součást montáže. Jedná se vždy o zednické zapravení z interiéru. Zednické 
zapravení z exteriéru provádíme jako doobjednávku (dle technické specifikace). 
 

Příslušenství a doplňkový prodej 
Po zednickém zapravení se montuje příslušenství, jako jsou žaluzie, sítě proti hmyzu, interiérové parapety apod. 
 

Úklid a likvidace odpadu 
Po montáži oken vyneseme vzniklou stavební suť a vybouraná okna a dveře. 
Následně provedeme hrubý úklid.  
1) Pokud je součástí dodávky odvoz a likvidace starých oken a dveří, tak tyto naložíme do auta, odvezeme 

a necháme zlikvidovat specializovanou firmou, která se zabývá likvidací odpadu. 
2) Pokud není součástí dodávky likvidace, je nutné odpady vzniklé při výměně a montáži oken, dveří a doplňků 

zlikvidovat na místech k tomu určených. To zajišťuje na své náklady objednatel. 

 

Předání díla 
Po namontování díla Vás vedoucí montážní skupiny seznámí s obsluhou a údržbou namontovaných prvků 
a vyzkouší funkčnost kování. Podpisem protokolu o předání prací a výrobků je Vám dílo předáno. 
 

Kontrola před převzetím 

 

Kontrola profilů  

Rámy a křídla jsou z výroby opatřena ochrannou páskou, která musí být bezprostředně po montáži odstraněna. 
Jedině tak si zkontrolujete bezvadný povrch výrobků. Zkontrolujte si, prosím, jak vnitřní tak vnější povrch všech 
profilů. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.  
 

  Na poškození povrchu profilu nezapsaného v předávacím protokolu nebo dodacím listě nebude brán zřetel. 
 
Ochranná páska však není dostatečnou ochranou před zednickými pracemi. Ochrannou pásku pro tyto účely je 
možné u nás objednat. Dodatečná ochranná páska nesmí zanechávat po odtržení zbytky lepidla na profilu. 
Ochranné pásky a fólie neponechávejte na prvku déle než 14 dní. V opačném případě hrozí jejich trvalé přilnutí k 
povrchu prvku – nelze reklamovat. 
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 Záruka na výrobky vydaná dodavatelem pozbývá platnost při jakémkoli cizím zásahu (tj. mimo pracovníky 
dodavatele) do konstrukce výrobku (např. instalace rolet, žaluzií, navrtání otvorů apod.). Vystavujete se také 
nebezpečí znehodnocení výrobku. Více viz. REKLAMAČNÍ ŘÁD, který je součástí smlouvy a naleznete ho také na 
www.sulko.cz  

 

Kontrola skla  
Okna SULKO jsou zasklena izolačními dvojskly nebo trojskly, jejichž kvalita je posuzována dle ČSN EN 1279-1 a 

reklamačního řádu dodavatele. 

 Na poškození povrchu skla nezapsaného v předávacím protokolu nebo dodacím listě nebude brán zřetel. 

 

 Nelze reklamovat jakákoliv mechanická poškození vzniklá po předání díla či zboží (např. poškrábaná nebo prasklá skla) 
a rezonující meziskelní příčky. Sklo není ve své ploše homogenní materiál. Při orosení se rýsují veškeré anomálie skla. 
Jedná se o technologické stopy na struktuře skla, které nebrání průhledu a tyto vady nelze reklamovat. Sklo se posuzuje 
v suchém stavu ze vzdálenosti 1m. 

 Vady izolačních skel a jiných typů skel se posuzují dle pokynů výrobců skel a příslušných norem.  

 

Kontrola kování  
Před převzetím je nutné zkontrolovat čistotu kování. Na kování nesmí být nečistoty, zejména na kování v horní 
části křídla po následných zednických pracích (maltu a písek odsajte vysavačem).  
 

 Okna SULKO se vyznačují bezproblémovou ovladatelností. Před předáním výrobků provede montážník instruktáž 
ovládání okna. Zkontrolujte si sami lehkou ovladatelnost při všech polohách okna.  

 Zkontrolujte si kompletnost dodávky podle finální cenové nabídky, kde jsou jednotlivé kusy rozpoložkovány.  
 

 

Kontrola příslušenství 
Při převzetí příslušenství (žaluzie, sítě, parapety, aj.) je důležité zkontrolovat jejich množství, barvu nebo 

povrchovou úpravu a funkčnost. Případné výhrady je nutno zapsat do dodacího listu nebo předávacího 

protokolu.  

 Na vady nezapsané v předávacím protokolu nebo dodacím listě nebude brán zřetel. 

 

Kontrola montáže 
Montáží oken se rozumí osazení, podložení a ukotvení okna, zapěnění a utěsnění připojovací spáry. Po 

dokončení montáže je potřeba zednicky zapravit připojovací spáru, ostění oken, špalety a podezdívku. 

 Zednické zapravení není automaticky součástí montáže, tyto práce jsou dodávány na přání objednatele a za 

příplatek. 

 

Zednickým zapravením se rozumí zapravení vnitřních špalet po montáži oken včetně zednického materiálu, 

zapravení vnitřních a venkovních parapetů (pokud jsou součástí objednávky). Zapravení ostění a nadpraží 

z exteriéru závisí na zvoleném způsobu zakončení obvodového pláště budovy (jinak pro zateplovací systémy, 

jinak pro rekonstrukce bez zateplení atd.) a provádí se pouze, je-li součástí objednávky. 

 

Před zednickým zapravením je třeba okna, dveře a doplňky zakrýt a chránit. 
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 Po dokončení montáže nevytahujte montážní klíny po obvodu rámů a neodstraňujte kotvící prvky.  

 Neodstraňujte PU pěnu a jiný těsnící materiál po obvodu rámu. Neotvírejte a nepoužívejte okna a dveře, dokud 
není vytvrzena PU pěna, mohlo by dojít k prohnutí rámů. Nezasahujte do způsobu provedení montáže. 

 
Zde uvádíme několik rad pro provádění zednických prací: 
 

 při zednickém zapravení mějte na paměti, že je nutné nezašpinit okna a dveře, nepoškrábat skla, 
venkovní AL parapety, nepoškodit namontované žaluzie a jejich mechanismus,  

 pozor na obvodové kování a zámky, znečištění kování a mechanismu žaluzií způsobí poruchu jejich 
funkčnosti, 

 nikdy nesundávejte krytky kování, jinak budou znečištěny seřizovací šrouby, 

 nikdy neodstraňujte kotvící prvky a nevytahujte spodní montážní klíny a podložky, nesou váhu oken a 
dveří, 

 vytahují se pouze dřevěné montážní klíny, vzniklé otvory zapěňte PU pěnou. (Po utěsnění spáry páskami 
v době provádění zednických prací by žádné klíny neměly vystupovat z připojovací spáry), 

 ořežte přebytečnou vytvrzenou PU pěnu, 

 vždy pečlivě očistěte/oprašte ostění a podklad, navlhčete ho nebo napenetrujte, aby se vám na něj 
snadněji přichytila omítka a beton, 

 vhodně zakryjte okna, dveře, žaluzie, venkovní AL parapety a demontujte sítě tak, aby nebyly při 
zapravení zašpiněny nebo poškozeny, 

 zapravte venkovní a vnitřní špalety, 

 odmontujte venkovní parapet a podbetonujte jej nebo podmažte maltou, 

 připravte/dozděte/podbetonujte podklad pro vnitřní parapet přesně na výšku parapetu, který se bude 
montovat,  

 spáru mezi venkovní špaletou a novým oknem nebo dveřmi doporučujeme zaomítat, zamáznout, zatřít 
tmelem, spáru nebo celou špaletu pak přetřete fasádní barvou proti pronikání vody, případně proveďte 
zateplení špalet a podezdívky, 

 při zapravování vstupních dveří dbejte na řádné podbetonování hliníkového prahu tak, aby se později 
neprohýbal, 

 po zapravení vše očistěte a umyjte, vysajte prach z drážky kování, žaluzií a ostatních částí. 
 

Montáž splňuje požadavky ČSN 746077 – Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování. 

V případě jakýchkoli nejasností ohledně provedení detailů se obraťte na naše technické oddělení, případně 

našeho obchodního manažera, který Vám kontakt na naše oddělení předá. 

 

Obsluha a manipulace 
Okenní prvky jsou standardně dodávány v těchto provedeních: 

 Fixní (pevné) zasklení (Okno nelze otevřít.) 

 Otevírací křídlo (Okno lze otevřít, nelze sklopit.) 

 Sklopné křídlo (Okno lze sklopit, nelze otevřít (tzv. ventilačka). 

 Otevírací sklopné křídlo (Okno lze otevřít i sklopit, pouze u tohoto druhu kování je možné dodat 

mikroventilaci.) 
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Ovládání oken 

Okenní klika  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Otvíravě-sklopné kování (OS) s mikroventilací 

u oken a balkonových dveří  

4 polohy kliky:  
 

poloha kliky svisle dolů (1) = UZAVŘENO  
poloha kliky vodorovně (2) = OTEVŘENÍ KŘÍDLA 
poloha kliky svisle nahoru (3) = VĚTRÁNÍ 
(ventilačka)  

 

Použití sklopného kování (S)  u oken  

2 polohy kliky: 
 

poloha kliky svisle dolů (1) = VĚTRÁNÍ 
(ventilačka-částečné odklopení horní části 
křídla) 
poloha kliky vodorovně (2) = UZAVŘENO 

poloha kliky šikmo nahoru (4) = MIKROVENTILACE 

 

Použití otevíracího kování (O) u oken a balkonových dveří 

2 polohy kliky: 
 

poloha kliky svisle dolů (1) = UZAVŘENO 
poloha kliky vodorovně (2) = OTEVŘENÍ KŘÍDLA 

 

 Před otočením kliky z polohy 3 (sklopné) do polohy 2 (otvíravé) musí být okenní či balkonové křídlo dokonale 
přitlačeno k rámu v obou horních rozích – v opačném případě hrozí nebezpečí zaseknutí a poškození kování 

 Okno v poloze mikroventilace je považováno za otevřené a není tedy zajištěno proti vniknutí cizích osob  
 

Polohu mikroventilace mají pouze okna s kováním umožňujícím otevíraní a sklápění (OS), mimo oken menších 
než 600x600 mm, atypických a jiných, kde toto kování nelze z jakéhokoliv důvodu použít. 
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Balkonová pojistka 

Balkonové dveře nemají ve standardu oboustrannou kliku, na přání je možné dodat tzv. 
balkonovou (proti průvanovou) pojistku. 
 
Při průchodu balkonovými dveřmi ven je otevřete klikou zevnitř, projdete a z venkovní strany 
přitažením za madélko dveře zavřete. Křídlový a rámový díl pojistky se do sebe zacvaknou a 
dveře drží zavřeny (ne uzamčeny!). Při průchodu zvenčí do místnosti pouze zatlačíte na 
křídlo, pojistka povolí a dveře se otevřou. Balkonová pojistka slouží jako náhrada 
oboustranné balkonové kliky se zámkem. 
 

 Při nesprávné funkci pojistky je nutné doladit seřízení na závěsech (viz obrázek). 

 Balkonová pojistka je součástí příplatkové výbavy, lze ji doobjednat a dodatečně namontovat. 
 

Uzamykatelná klika 

Okna a balkonové dveře lze na přání vybavit uzamykatelnou klikou (viz obr.), která se v poloze 
zavřeno zajišťuje pomocí zabudovaného zámku a klíče, bez kterého nelze okno nebo dveře 
otevřít. Uzamykatelná klika se používá tam, kde chceme zamezit neoprávněnému otevření okna 
nebo balkonových dveří. Je možné ji použít také tam, kde chceme zabránit otevření okna nebo 
balkonových dveří dětmi a jejich následnému průchodu nebo pádu z otevřeného okna nebo 
dveří. 
 

 Uzamykatelná klika je součástí příplatkové výbavy, lze ji doobjednat a dodatečně namontovat.  

 Klika se standardně dodává s jedním klíčem. 
 

Oboustranná balkonová klika se zámkem 
Balkonové dveře u některých profilů lze na přání vybavit oboustrannou uzamykatelnou klikou (viz 
obr.), která se v poloze zavřeno zajišťuje pomoci cylindrické vložky ovládané klíčem. Zamykání je 
možné z obou stran.  
 

 Oboustranná balkonová klika se zámkem je součástí příplatkové výbavy. Klika se zámkem se montuje 
současně při výrobě a nelze ji domontovat dodatečně! Jako náhradu lze použít balkonovou pojistku. 

 
Ovládání dveří 
Plastové i hliníkové vstupní dveře se vyrábí pouze jako otevírací. Jsou zde použity vícebodové zámky, které 
umožňují současně uzamčení na více místech. Dveře jsou dále opatřeny klikou/klikou, klikou/koulí nebo 
madlem, hliníkovým prahem, třemi seřizovatelnými dveřními závěsy a standardně cylindrickou vložkou s pěti 
klíči. U zámků vstupních dveří jsou použity standardní cylindrické vložky a klíče. Ke každé cylindrické vložce je 
dodávána bezpečnostní karta, kterou si uschovejte pro pozdější výrobu kopie klíčů. 

 

Zámek vstupních dveří 

Zámek je vnitřní mechanický systém usazený v drážce křídla, který zajišťuje zamykání a odemykaní dveří. Tento 
systém je ovládán klikou a cylindrickou vložkou. Zámek vstupních dveří má dvě polohy. 
 

 Při zavírání vstupních dveří nemačkejte kliku, obvodové těsnění odtlačí křídlo. Dveře zavírejte pouze zatlačením nebo 
přitažením křídla k rámu, západky zaskočí do protikusů na rámu a dveře se zajistí.  

 

U dvoudílných vstupních dveří se otevírání a zajišťovaní druhého křídla, které nemá kliku, ovládá pomocí 
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rozvor. Spodní a horní rozvory při zavřeném křídle zaklesnou do západek na rámu a prahu a tím se křídlo 
zajišťuje v zavřené poloze. Povytažením rozvor křídlo odjistíte a můžete ho otevřít. Protikusy rozvor na rámu je 
možné seřizovat pomoci excentrů, aby křídlo správně přilehalo k rámu. 
 

Dveřní klika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZAMYKÁNÍ POMOCÍ KLÍČE  

Používání (ovládání) dveřního zámku se zamykáním 
klíčem  
 

2 polohy kliky 
 

Standardní systém, tj. klika zde má funkci zavírání a 

otevírání dveřního křídla. Zamykání se provede 

otočením klíče, čímž se dveře uzamykají postupně 

ve všech uzamykacích bodech. K úplnému 

uzamčení jsou potřebné dvě otáčky klíčem. 

Odemknutí provedeme rovněž otočením klíče – 

všechny uzavírací body se uvolní. S ohledem na 

zvýšené namáhání klíče vás prosíme o přiměřený 

cit při zamykání a odemykání.  

UZAMYKÁNÍ POMOCÍ KLIKY 

Používání (ovládání) dveřního zámku 
se zamykáním klikou  
3 polohy kliky 

U tohoto systému se provede uzamčení dveří 

tahem kliky směrem nahoru (čímž se klikou přes 

převody zámku dveřní křídlo přitáhne k rámu a 

uzamkne ve všech bodech), následným otočením 

klíče se zámek zajistí. Odemknutí dveří se pak 

provede standardně, tj. odjištěním zámku 

pootočením klíče a následným stiskem kliky 

směrem dolů.  

 
Panikové kování: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Křídlo dveří nesmí být v oblasti zámku při již zabudovaném zámku provrtáno. Střelky a závory zámku nesmí být 

přetřeny ani přelakovány. Křídlo dveří se nesmí zvedat a přenášet za kliku. Zámek se smí otvírat pouze příslušným 

klíčem a ne cizími předměty. Kliku lze namáhat pouze v určeném směru otáčení. U nouzových zámků a dveří 

s panikovou funkcí nesmí v zámku zůstat zastrčený klíč. Na kolík kliky nelze tlouct silou přes ořech zámku. 

Dodavatel neručí za poruchy a zvláštní stavy, které můžou vzniknout změnou prostředí, v kterém je výrobek 
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nainstalovaný a nedodržováním periodických kontrol dle norem EN 1125 a EN 179 na panikové kování (min 1 x za 

6 měsíců odborným pracovníkem). 

 Před převzetím výrobku si DŮKLADNĚ vyzkoušejte bezchybnou a bezproblémovou funkčnost (seřízení) všech prvků. Na 
pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

 

Pravidelné seřízení 

Seřizování oken a balkonových dveří 
Okna a dveře se mohou časem „usadit“, tzn., že křídlo se svěsí a části obvodového kování mohou začít drhnout o 
rám (záleží zde na rozměru, hmotnosti a konstrukci okna nebo dveří, provozních a teplotních podmínkách), proto 
je potřeba po čase provést seřízení.  
Seřízení se provádí imbusovým nebo torxovým klíčem.  
Seřizování provádějte vždy při otevřeném křídle. Z důvodu tepelné roztažnosti je třeba nechat vůli mezi částmi 
křídla a rámu.  
Pomocí seřizovacích šroubů na horním a dolním závěsu lze křídlo posouvat nahoru a dolů, spodní stranu křídla 
doleva a doprava, horní stranu křídla doleva a doprava, přítlak křídla k rámu a od rámu. Pečlivou kombinací seřízení 
v těchto směrech lze nastavit požadovanou polohu křídla k rámu a tím zajistit správnou funkci okna nebo dveří při 
většině nastalých problémů. Po seřízení vždy zkontrolujte správnost nastavení, odstranění problému a funkčnost 
okna nebo dveří.  

 

 Seřízení kování a závady způsobené neodborným seřízením, zanedbáním údržby nebo dlouhodobým neseřízením prvků 
se nepovažují za vadu v záruční lhůtě. 
 

Seřízení horního závěsu u otevíracích a otevíracích/sklopných křídel ovládaných klikou 
 
• Posunutí křídla doleva-doprava. (Obrázek 1) 
 
Otevřete křídlo na 180°, nasaďte torxový klíč do seřizovacího šroubu a nastavte požadovanou polohu křídla. 
Stranové seřízení lze v rozsahu +3,5 mm -3 mm. 
Seřízení se provádí torxovým klíčem. 
Otočením klíče se křídlo začne přitahovat ke kování a křídlo se nadzdvihne a to jednak na protilehlém horním rohu 
a také na protilehlém spodním rohu. 

 

 
 

 
 

Obrázek 1 
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• Přítlak horního rohu křídla k rámu a od rámu (Obrázek 2), přítlak v rozmezí + - 1mm  
 
Otevřete křídlo na 180°, zmáčkněte pojistku proti otáčení kliky a nastavte polohu „sklopení“ (ventilace) a sklopte 
křídlo, abyste se dostali k seřizovacímu šroubu, který je na spodní straně kování. Nasaďte torxový klíč do 
seřizovacího šroubu a nastavte požadovaný přítlak křídla. Po seřízení opět zmáčkněte pojistku, křídlo narovnejte a 
nastavte polohu „otevřeno“. 
 

 
 

 
Seřízení horního závěsu u otevíracích křídel bez kliky ovládaných rozvorou 
Posunutí křídla doleva-doprava (Obrázek 3)      Přítlak horního rohu dopředu-dozadu - k rámu a od rámu (Obrázek 
4)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Otevřete křídlo na 180°, nasaďte torxový klíč do seřizovacího šroubu a nastavte požadovanou polohu křídla.  

 
Seřízení dolního závěsu 

 
Výškové seřízení lze v rozsahu +2 mm -2 mm  
Seřízení se provádí imbusem 4 mm. 
 

 Při maximálním seřízení nahoru může 

dojít k drhnutí horních nůžek o rám a 

špatnému chodu ventilačky. Po seřízení 

nutno zkontrolovat, eventuálně okno 

spustit částečně dolů a doseřídit na 

horním pantu. 

Obrázek 2 

Obrázek 4 Obrázek 3 
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 a, c. zvedání křídla nahoru-dolů a přítlak dopředu-dozadu            b. posunutí křídla doleva-doprava                                                    
 

Seřízení pantů hliníkové prvky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Seřízení pojistky proti otáčení kliky 
Při nesprávné funkci pojistky proti otáčení kliky je 
možné ji seřídit.  
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Seřizování přítlaku a těsnosti KŘÍDLO - RÁM 
U oken a balkonových dveří je možno seřizovat přítlak křídlo-rám prostřednictvím excentrů na křídlových 
západkách po obvodu kování křídla, které zapadají do západek na rámu, a tím v poloze zavřeno přitahují křídlo k 
rámu. 
Seřizování přítlaku v rozmezí + - 1mm 

 Síla přítlaku ovlivňuje sílu potřebnou k otáčení klikou. 

 
 
 
 
 
 
V případě, že při zavírání a otevírání křídla drhne 
excentr na křídle o západku na rámu, je možné 
rámovou západku přešroubovat nahoru/dolů. Nejprve 
však dolaďte seřízení okna nebo balkonových dveří na 
závěsech.  
 
 
 

 
Seřízení mikroventilace 
Při nesprávné funkci polohy mikroventilace je nutno seřídit křídlo na horním a dolním závěsu, případně seřídit 
excentrickou křídlovou západku (podle postupů popsaných výše).  
V nejnutnějším případě, kdy seřízení nepomůže, lze rámový díl mikroventilace posunout nebo přešroubovat doleva 
nebo doprava tak, aby mikroventilace správně fungovala.  

 
 
Obsluha a seřizování posuvně sklopných balkonových dveří 
 
Ovládání kliky (standardní kování – odsuvné dveře PSK 160): 
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Ovládání spřažené kliky (PSK 200Z) 
 

 
 
Nastavení polohy křídla vůči rámu (obr. 1):  

 
Povolte pojistný šroub spojovací tyče 
pojezdu na straně kliky (a). Posunutím 
spojovací tyče (b) vlevo nebo vpravo 
nastavte stejný odstup od křídla k rámu u 
pojezdů (1, 2) a dotáhněte pojistný šroub 
(a).  
 
 
 
 

 
Nastavení výšky křídla (obr. 2): 
 

 
 
 
 
Vytáhněte nastavovací pojistku (1), seřizovacím 
klíčem nastavte výšku (+4 mm, -2 mm) a zasuňte 
zpět nastavovací pojistku. 
 
 
 

Nastavení náběhu křídla (obr. 3): 
Klíčem povolte díl náběhu a posuňte ho doleva 
nebo doprava a znovu ho utáhněte.  

 Seřizování by mělo být provedeno odborně 

vyškoleným pracovníkem. Budete-li potřebovat radu či 

pomoc, obraťte se, prosím, na naši firmu. 
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Seřizování vstupních dveří 

Vstupní dveře se mohou časem „usadit“, křídlo se svěsí a může začít drhnout nebo se špatně zamykat (záleží zde na 
rozměru, hmotnosti a konstrukci dveří, provozních a teplotních podmínkách), proto je třeba po čase provést 
seřízení. K seřizování se používají seřizovací imbusové klíče č. 3 a 5. Seřizovací šrouby jsou umístěny na dveřních 
závěsech. Námi dodávané vstupní dveře jsou ve standardu osazeny minimálně třemi kusy dveřních závěsů 
(nejčastěji od firmy Simonswerk nebo Wala) dle cenové nabídky nebo SOD.  

 

 Při seřizování počítejte s tepelnou roztažností materiálu, nechejte vůli mezi částmi křídla a rámu. Seřizování 
provádějte při odemčených a pootevřených dveřích. 

 

 Seřizování samozavíračů a dalších doplňků zde neuvedené se provádí podle návodů v jejich balení. 
 

Popis seřízení dveřního křídla osazeného závěsy SIMONSWERK: 

 

 Při seřizování dveřní křídlo mírně pootevřete.  
 

1. Posunutí křídla nahoru - dolů 
Sejměte spodní krytku, nasaďte imbusový do seřizovacího šroubu (obr. 1) a 
otáčením doleva nebo doprava nastavte polohu křídla. Po nastavení 
nasaďte zpět krytku. Při posouvání křídla nahoru je nutné ho nadzvedávat 
(obr. 2), aby nedošlo ke stržení závitu nebo roztržení hlavy seřizovacího 
šroubu.  
 

 Seřízení proveďte vždy stejně u všech tří závěsů, aby byly stejnoměrně zatíženy. 
 

2. Posunutí křídla doleva - doprava 
Sejměte krytku seřizovacího šroubu. Nasaďte imbusový klíč seřizovacího 
šroubu (obr. 3) a otáčením doleva nebo doprava nastavte požadovanou 
polohu křídla. Po dokončení seřízení nasaďte zpět krytku šroubu.  
 

 Seřízení proveďte stejně u všech tří závěsů. 

 Počítejte s tepelnou roztažností materiálu, ponechejte dostatečnou vůli mezi 
jednotlivými částmi křídla a rámu. 
 

3. Posunutí dveřního křídla k zárubni nebo od zárubně (seřízení přítlaku 
křídlo – rám na straně závěsů) 
Sejměte horní krytku seřizovacího šroubu. Nasaďte imbusový klič do 
seřizovacího šroubu (obr. 4) a otáčením doleva nebo doprava postupně a 
souměrně nastavte polohu dveřního křídla u všech tři závěsů (detail viz obr. 
5). Po dokončení seřízení nasaďte zpět krytku šroubu. 
 

 Postup seřízení přítlaku křídlo-rám na straně zámku naleznete na str. 13. 

 Seřízení proveďte stejně u všech tří závěsů. 
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Seřízení západky zámku  
Aby křídlo dveří těsně doléhalo k rámu, je důležité přesně seřídit rámový protikus hlavní západky dveřního zámku. 
Provádí se to posunutím protikusu tak, aby bylo možné dobře dorazit křídlo k rámu pro zacvaknutí západek a lehce 
zamykat. Křídlo by nemělo mít při zavření vůli. Povolte upevňovací šrouby (1) a nastavte protikus (2), po nastavení 
opět utáhněte upevňovací šrouby (1). 

 

 Seřízení protikusu ovlivňuje sílu potřebnou k otáčení cylindrické vložky a tím i sílu k uzamčení dveří!  

 Zámek vstupních dveří nikdy nerozdělávejte, s největší pravděpodobností byste jeho součástky již nesložili zpět! 
 

Seřizování přítlaku KŘÍDLO-RÁM na straně zámku 
 
U plastových vstupních dveří na straně zámku je možno seřizovat přítlak křídlo-
rám pomocí excentrů na rámovém protikusu, do kterého zapadají horní a spodní 
západky z křídla. Nasaďte imbusový klíč do seřizovacích šroubů excentru (1) a 
otáčením doleva nebo doprava nastavte požadovanou polohu protikusu (2) 
stejně u obou šroubů. Na horním protikusu se seřizuje přítlak horní části dveřního 
křídla a na spodním protikusu přítlak spodní časti dveřního křídla.  

 

 Síla přítlaku ovlivňuje sílu potřebnou k otáčení cylindrické vložky. 

 
Popis seřízení dveřního křídla osazeného závěsy WALA: 
 
Seřízení přítlaku těsnění: 

1. Sundat krytku (9) nadzvednutím nebo plochým šroubovákem 
 
  
 
2. Při otevřených dveřích povolit přítlačný vrut M6x5 (10) 
 
 
 
 
3. Zcela vyšroubovat přítlačný vrut M12 
 
 
 
 
4. Provést usazení 
 
 
 

Je možné provést následující seřízení přítlaku těsnění: 
 

 
5. Po provedení seřízení – zašroubovat přítlačný vrut M12 do mírného odporu, zašroubovat vrut M6x5, 

nasadit krytku 
 

Seřízení protikusu 

horní a spodní 

západky 

Seřízení protikusu 

zámku 
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Seřízení svislé: 
1. Sundat krytku (9) nadzvednutím nebo plochým šroubovákem  
 
2. Dotáhnout přítlačný vrut M12, po kterém následuje plynulé seřízení (+ 4 mm)  
 
3. Po seřízení je třeba našroubovat vrut M6x5 a nasadit krytku 
 
 

Seřízení vodorovné: 
1. Sundat krytku (8) nadzvednutím nebo plochým šroubovákem  
 
 
2. Při povolených dveřích povolit šroub M4 (13) a povolit přítlačný vrut M6x5  
 
 
 
 
3. S využitím technologického otvoru nadzvednout kryt plochým šroubovákem,  

abyste získali přístup k nastavování  
 

 

4. Pant je v poloze „0“, pokud jsou značky na přímé čáře odpovídající pomyslné ose 
 

 

 

5. Po seřízení je třeba přitáhnout vrut M6x5, nasadit maskovací kryt, dotáhnout šroub M4 a nasadit krytku 

Pravidelná roční údržba 

Zkontrolovat pevné dotažení části kování a projevy opotřebení. V případě potřeby dotáhnout upevňovací šrouby a 
opotřebované díly nechat vyměnit odbornou firmou. Všechny pohyblivé části a uzavírací místa kování promazat a 
zkontrolovat jejich bezchybnou funkci.  
Podrobněji na straně 23 – 26. 
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Obrázek celoobvodového kování u křídla okna 

Údržba a čištění 

Ochrana před a v průběhu stavebních a jiných prací 
Před aplikací omítek pečlivě zakryjte povrchy rámů, křídel, skel a doplňků, používejte k tomu nejlépe plastové folie. 
V případě, že používáte také lepicí pásky, použijte pouze papírové malířské pásky, jinak při odstraňování pásky 
dojde k zanechání těžce odstranitelného lepidla. Pásky musí byt odstraněny do 2 dnů od jejich nalepení, jinak hrozí 
opět zanechání lepidla. 
 
Zvláštní péči věnujte ochraně a zakrytí eloxovaných hliníkových povrchů. Pokud při stavebních pracích dojde ke 
styku prvků s maltou nebo vápnem, musí být okamžitě očištěny a omyty vodou, jinak dojde k poškození (naleptaní) 
jejich povrchové úpravy.  
 
Styk s vápnem, maltou a betonem může mít za následek také poškození povrchu a funkčnosti všech dílů oken a 
dveří, skel a těsnění. Výrobky a jejich části dále nesmí přijít do styku s organickými rozpouštědly, kyselinami, louhy 
a dalšími látkami, které mohou způsobit jejich poškození. 
Dále dbejte na to, aby se do systémů kování a zámků nedostaly nečistoty, které by způsobily jejich poruchu. 

 Stejné postupy jako pro ochranu před a v průběhu stavebních prací platí také pro malování a další činnosti. 
 

 Pokud při vnějším zednickém zapravení, aplikaci zateplovací fasády nebo jiných pracích budou okna, dveře nebo 
jejich části zakryty zvenčí ochrannou fólií nebo jiným způsobem, může dojít k akumulaci tepla pod tímto zakrytím a k 
následnému ohřátí a deformaci plastových profilů a dílů vysokým teplem a tím k poškození okna, dveří nebo jejich 
částí! Na takto způsobená poškození se nevztahuje záruka! Objednatel je povinen zabezpečit jiný způsob ochrany 
oken, dveří nebo jejich částí v průběhu prováděných prací nebo zajistit odvětrání a snížení teploty mezi zakrytím a 
okny, dveřmi a jejich částmi. 

 

 Pokud v blízkosti oken a dveří používáte brusku nebo jiný nástroj, od kterého odlétávají jiskry, zakryjte celá okna, 
dveře, skla a doplňky, jinak dojde k jejich popálení a poškození. 

 

 Na veškeré vady způsobené nesprávnou ochranou, čištěním a udržováním výrobků se nevztahuje záruka. 
 

Čištění po ukončení stavebních prací 
Po ukončení stavebních prací ihned odstraňte zbytky malty z oken, dveří, skel a parapetů. Vše čistěte velmi opatrně 
vždy za vydatného smáčení vodou. Nikdy výrobky nečistěte na sucho a nepoužívejte agresivní látky, rozpouštědla, 
kyseliny, louhy a abrasivní prostředky. Vyvarujte se také mechanického čištění, aby nedošlo k poškrábání výrobků. 
 
Odstraňte zbytky malty z obvodového kování, zejména se zaměřte na horní části křídel a rámů, kde se zbytky malty 
často přehlédnou. Nečistoty po zednickém zapravení a jiné nečistoty v kování oken a balkonových dveří a v zámku 
vstupních dveří způsobují zhoršení jejich ovládání, rychlejší opotřebení a špatnou funkci. Mohou však způsobit také 
zablokování a poškození celého kování nebo zámku, proto je udržujte v čistotě. Kování v případě potřeby namažte, 
používejte olejový sprej nebo jiný vhodný mazací prostředek (bezbarvou vazelínu, silikonový nebo jiný řídký olej).  
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 K čištění obvodového kování nepoužívejte agresivní čistící prostředky způsobující korozi kovů (SAVO apod.). 
 

Agresivní výpary (např. z látek kyselina mravenčí nebo octová, amoniak, aminové nebo amoniakové sloučeniny, 
aldehydy, fenoly, chlor, kyselina tříslová atd.) mohou ve spojení s již malou kondenzací vody vést k rychlé korozi na 
dílech kování. Proto je nutné se takovýchto výparů v oblasti oken a balkonových dveří bezpodmínečně vyvarovat.  

 

 Normální klima místnosti – to znamená, že na částech kování nekondenzuje voda nebo příležitostně zkondenzovaná 
voda může rychle uschnout – nedochází ke korozi elektrolyticky nanesené zinkové povrchové vrstvy kování.  

 Při vlhkých okolních podmínkách, kdy kondenzovaná voda nemůže uschnout, může dojít ke korozi, která napadá 
povrch kování.Tato koroze nemůže být předmětem reklamace. 

 Pro mazání nepoužívejte oleje barevné ale pouze čiré, aby nedošlo k vytvoření skvrn na plastu! 
 

Lepící pásky použité k ochraně oken a dveří musí být odstraněny do 2 dnů od jejich nalepení, jinak hrozí zanechání 
lepidla. K odstranění lepicích pásek z oken a dveří nikdy nepoužívejte ostré a špičaté nástroje, abyste nepoškodili 
povrch výrobků. K odstranění zanechaného lepidla nikdy nepoužívejte rozpouštědla a abrasivní prostředky, abyste 
nepoškodili povrch výrobků. 

 

 Na rámu ve spodní části okna jsou otvory pro odvod vody z prostoru mezi křídlem a rámem. Občas je vyčistěte a 
propláchněte vodou, aby nedošlo k jejich zanesení. 

 Rámy a křídla oken a dveří, znečištěné PU pěnou, lze očistit pouze odstraňovačem vytvrzení PU pěny. Znečištění skel, 
okapnic a parapetů PU pěnou lze očistit pouze mechanicky nebo vyměnit. 

 

Čištění a údržba oken a dveří v průběhu užívání 
Pravidelná údržba je rychlá a nenáročná, předchází větším škodám, prodlužuje životnost výrobků a interval jejich 
renovace.  

 
Okna, dveře a doplňky čistěte nejméně 2x za rok a to velmi opatrně. Povrch plastových a hliníkových oken, dveří, 
skel a doplňků omyjte čistou vodou s běžným saponátem. Prostředky obsahující písek, brousící čisticí prostředky a 
hrubé čistící prostředky nejsou přípustné, protože se jimi povrchová plocha může zdrsnit. 
 
Leštěním a třením vzniká elektrostatický náboj, který přitahuje prach. Odstraníte ho omytím profilu mýdlovým 

roztokem, který necháte na povrchu zaschnout. 

 
Výrobky a jejich části nikdy nečistěte na sucho a nepoužívejte agresivní látky, rozpouštědla, kyseliny, louhy a 
abrasivní prostředky. Vyvarujte se také mechanického čištění, aby nedošlo k poškrabání povrchu výrobků. 
 
Znečištění, která se vyskytnou během montáže, údržby či během provozu (např. mastnota z kování), se odstraní 
obvyklými mycími prostředky. K čištění prvků se nesmí používat benzín a nitro ředidla. Pro čištění okrasných vitráží 
ve výplních vchodových dveří používejte pouze vlažnou vodu bez přídavku saponátu. 

 

 K čištění se nesmí používat nástroje s tvrdými a ostrými hranami, jakož i abrazivní čisticí prostředky, kyseliny, fluor 
nebo jiné alkálie. Sklo nevratně znehodnotíte odletujícími částečkami při broušení, okujemi při sváření apod. 
Případné další problémy, týkající se čištění, konzultujte prosím s pracovníky našeho servisního oddělení. 

 
Pravidelně, alespoň 2x ročně, vysajte prach a nečistoty z kování po obvodu křídla, kovaní v případě potřeby 
namažte. K čištění obvodového kovaní a parapetů nepoužívejte prostředky způsobující korozi kovů (SAVO apod.). 

 
Kování je třeba přezkoušet na chod a obsluhovatelnost. U části kování, mající bezpečnostní charakter, je nutno 

navíc v pravidelných intervalech kontrolovat jejich opotřebení. Všechny pohyblivé části kování, stejně jako panty 

http://www.sulko.cz/sluzby/servis.html
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vchodových dveří, je potřebné namazat kapkou teflonového oleje. Přebytečný olej ihned setřete savou tkaninou.  

 

Tytéž pokyny platí také pro kování u oken otvíravých, sklopných, dvoukřídlých otvíravě-sklopných i otvíravých. Pro 

mazání nepoužívejte barevné oleje, aby nedošlo k vytvoření skvrn na povrchu profilu. 

 
Ve spodní části rámu jsou otvory pro odvod vody z prostoru mezi křídlem a rámem, občas je vyčistěte a 
propláchněte vodou, aby nedošlo k jejich zanesení. Pravidelně kontrolujte odvodňovací otvory v dolní části rámu 
(při ucpání může oknem zatékat). V případě potřeby je vyčistěte, nejlépe odsátím vysavačem. 
 
Aby vám okna a dveře dlouho sloužily, je nutné kontrolovat kování, těsnění, skla, provádět pravidelnou údržbu a 
správně větrat. Jen tak zajistíte správnou funkčnost oken a dveří na dlouhou dobu. 
 
Překontrolovat těsnění, event. poškozená místa vyměnit (příslušné těsnění i s příp. montáží je možné objednat 

prostřednictvím servis@sulko.cz jako placenou službu).  

 

Doporučujeme provést kontrolu správné funkčnosti výrobků minimálně 1x za rok. V případě potřeby seřízení a 
oprav zajistěte odborný servis nebo kontaktujte naše servisní oddělení. 
 
Čištění skel 
Čištění izolačních lze provádět obvyklými čisticími prostředky. Štítky ze skel je nutné ihned po montáži odstranit a 
uschovat. Doporučujeme nalepit je na zadní stranu faktury pro jejich zachování. 
 
Prvních pět mytí skel je nutné provádět pouze čistou vodou a následně okenou nebo jiným obdobným přípravkem 
na bázi alkoholu. Nesmí se používat odmašťovací prostředky, které samy obsahuji mastnotu (JAR apod.), jinak se 
na sklech mohou objevit mastné skvrny. Pro další čištění již můžete běžné čistící prostředky použít. 
 
Otisky prstů a mastné skvrny odstraníte saponáty. Vyvarujte se zaschnutí malty, cementu, vápna, rzi apod. – tato 
znečištění odstraňujte ihned po jejich vzniku za použití většího množství vody.  
 
Mazání kování a zámků 
Obvodové kování oken a balkonových dveří je složeno z třecích součástí. Je potřeba 1x za půl roku nebo podle 
potřeby, po předchozím vyčištění obvodového kovaní, namazat všechna pohyblivá místa. Otevřete okno, 
zmáčkněte pojistku proti otáčení kliky, pak otáčejte klikou nahoru a dolů a mažte všechny pohyblivé části 
obvodového kování.  
 
Tak promažete i nedostupná místa. K mazání používejte olejový sprej nebo jiný vhodný mazací prostředek 
(bezbarvou vazelínu, minerální nebo jiný řídký olej). Mazací místa kování ošetřete tak, aby mazivo nestékalo po 
vnějších plochách kování a neznečišťovalo povrch výrobku. Přebytečné mazivo setřete suchým hadrem. Zámky 
vstupních dveří mažte řídkým olejem po předchozím vyčištění. K mazání nepoužívejte mazadla, která způsobují 
korozi. 
 
Čištění a ochrana těsnění 
Obvodové těsnění v průběhu užívání čistěte vodou se saponátem. Po očištění lehce namažte silikonovým olejem.  
 
Výměna izolačních skel 
Při rozbití nebo jiném poškození izolačního skla vám provedeme jeho výměnu v rámci placeného servisu. 

 

 Prasklé sklo a další poškození skel v době po předání díla se nepovažuje za skrytou vadu, na tato poškození se 
nevztahuje záruka. 

 

mailto:servis@sulko.cz
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 Po montáži odstraňte štítky ze všech skel, popište je názvem místnosti a nalepte na zadní část faktury. Usnadníte 
nám tím v budoucnu identifikaci a objednávku nových skel v případě výměny. 

 

Čištění a údržba žaluzií 
Řetízek ovládat pouze ve svislé poloze. Žaluzie nevyžadují mimořádnou údržbu ovládacích mechanismů. Hliníkové 
lamely a všechny profily čistěte mechanicky vlhkou houbou, měkkou textilní tkaninou za pomocí mýdlových 
roztoků.  
 
Je zakázáno používat chemické roztoky na bázi ředidel a rozpouštědel.  
 
Dbejte na opatrné čištění lamel, aby nedošlo k jejich promáčknutí nebo jinému 
poškození. Při čištění oken žaluzii vytáhněte do horní polohy.  
 
Žaluzie má ve své horní liště ovládací mechanismus, který musí zůstat čistý. 
Jakékoliv nečistoty jej mohou ovlivnit nebo poškodit. 
 
 
Další upozornění: 

 

 řetízek ovládejte pouze přiměřenou silou, aby nedošlo k jeho roztržení,  

 neprolamujte lamely žaluzie, mohlo by dojít k jejich deformaci, 

 vytažení žaluzie pomocí ovládacího řetízku lze jen po šikmou část žaluzie (ovládání šikmé a lomené žaluzie), 

 je zakázáno cokoliv věšet na žaluzii a ovládací řetízek. Je zakázáno mechanicky namáhat lamely, vodící silony a 
řetízek, 

 s žaluzií zacházejte opatrně zvláště pak při čištění. Při nedodržení výše uvedených pokynů si výrobce vyhrazuje 
právo zamítnutí případných reklamací.  
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Druhy znečištění a jejich způsob odstranění  

 

DRUH ZNEČIŠTĚNÍ 
HADREM 

VYTŘÍT DO SUCHA 

PROVLHČIT 
VODOU, SETŘÍT 

MOKRÝM HADREM 

SETŘÍT NEDRHNOUCÍM 
MYCÍM NEBO ČISTICÍM 

PROSTŘEDKEM 

ČISTIČ-PVC                       
(pro domácnost) 
ART. Č. 252280 

malta vápenná, 
cementová -  -  

sádra -  -  

školní křída  - - - 
olejová křída - -  - 
tužka - -   

fix (tužka) - -   

propiska -  -  

organické tuky - -  - 
saze - - -  

rez - - -  

mořidlo 
na dřevo -  - - 

hliníkový obrus - -   
 

Čisticí prostředek na PVC, který lze použít i pro hliníkové prvky, uvedený v tabulce, je možné objednat u našich 
servisních pracovníků. Čištění izolačních skel lze provádět obvyklými čisticími prostředky. Otisky prstů a mastné 
skvrny odstraníte saponáty. Vyvarujte se zaschnutí malty, cementu, vápna, rzi apod. – tato znečištění odstraňujte 
ihned po jejich vzniku za použití většího množství vody.  
 
K čištění se nesmí používat nástroje s tvrdými a ostrými hranami, jako i abrazivní čisticí prostředky, kyseliny, chlór 
nebo jiné alkálie.  
 
Sklo nevratně znehodnotíte odletujícími částečkami při broušení, okujemi při sváření apod. Případné další 
problémy, týkající se čištění, konzultujte, prosím, s pracovníky našeho servisního oddělení. 
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Rosení 
U všech typů oken a dveří může docházet v chladném období k rosení skel a dalších dílů zevnitř místnosti. Vodní 
páry vzniklé uvnitř domu, které nemají díky těsnosti okna kudy uniknout, se srazí na nejchladnějším místě domu. 
Tím bývá zpravidla okno nebo dveře, ať už jsou osazeny jakýmkoliv sklem. Stává se tak většinou u starých vlhkých 
domů, bytů, novostaveb, v málo vytápěných místnostech nebo v místnostech s vysokou vlhkostí. Dále může 
docházet také k rosení skel zvenčí, je to opět zapříčiněno sražením vodních par na chladném skle. K tomuto jevu 
dochází u izolačních dvojskel a trojskel s vyššími izolačními vlastnostmi, kdy vnější sklo není ohříváno únikem tepla 
zevnitř místnosti. 
 
Zabránit nebo snížit rosení skel uvnitř místnosti lze několika způsoby: 

 2-5x denně intenzivně větrat (5-10 minut),  

 žaluzie musí být vytaženy, aby nebránily proudění vzduchu ke sklu,  

 záclona nesmí bránit proudění vzduchu ke sklu (musí byt krátká), 

 parapetní deska nesmí bránit proudění vzduchu ke sklu (nesmí zakrývat radiátor), 

  pod oknem by měl být radiátor, aby teplý vzduch, proudící od něj nahoru, osušoval sklo, 

  na parapetní desce nesmí být žádný zdroj vlhkosti (např. květináč), 

  omezit zdroje vlhkosti v místnosti nebo domě,  

 zvýšit teplotu v místnosti (teplý vzduch absorbuje více vlhkosti),  

 v kuchyni při vaření používejte odsavač par (digestoř). 
 

 Na vznik kondenzátu (rosení) a následná poškození se nevztahuje záruka, jedná se o běžný fyzikální jev způsobený 
místními podmínkami. 

Větrání 

Okna SULKO se vyznačují vysokou těsností.  
 
Vlhkost v bytě (vznikající vařením, koupáním, ale i dýcháním nebo pěstováním květin) nemá kudy uniknout 
a kondenzuje se především na skle, pokud není včas odvětrána. Teplý prostorový vzduch s vysokým obsahem 
vlhkosti je nutné odvádět rychlým větráním po dobu cca 5 - 10 minut, přičemž vytápěcí tělesa je vhodné mít v této 
době vypnuta. Toto větrání by mělo být prováděno 2-5 krát denně podle využívání obytných prostor, ne však delší 
dobu, aby se do místnosti nedostalo velké množství vlhkosti z venkovního vzduchu. 
 
Nárazovým větráním se vnitřek místnosti ochladí v nepatrné míře, takže se čerstvý vzduch ohřeje jen s nepatrným 
vynaložením energie. Aby nedocházelo ke vzniku kondenzátu na skle, doporučujeme větrat tak, aby vlhkost v bytě 
nepřekročila 50 %. 

 

 pokud je to možné, nesušte prádlo v bytě a při vaření používejte digestoř a zavírejte dveře do dalších 
místností  

 rovněž dveře do koupelny při koupání nebo sprchování udržujte zavřené a následně koupelnu 
odvětrejte oknem nebo ventilátorem  

 i rostliny v bytě mohou být významným zdrojem vlhkosti 

 topná tělesa je potřeba umístit pod okna, aby přirozenou cirkulací docházelo k „omývání“ studených 
oken teplým vzduchem  

 vnitřní žaluzie na skle velmi omezují pohyb vzduchu podél zasklení, mohou vznikat tzv. studené kapsy 
a v nich dojde ke kondenzaci, proto v chladných dnech raději žaluzie vytahujte do horní polohy  
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 květiny na parapetu a těžké závěsy rovněž mohou omezit přístup teplého vzduchu ke sklu  

 široké parapety by měly být opatřeny průduchy pro pohyb vzduchu  
 

U všech moderních těsných oken je třeba pravidelně větrat – 
odvádět vlhkost. Správným větráním zabráníte korozi a 
poškození funkce kování a zámků, vlhnutí zdiva kolem 
zabudovaného okna nebo dveří, vlhnutí rohů místnosti, vzniku 
plísní a snížíte rosení oken a dveří. 
 

 Jasným důkazem nedostatečného větrání je vznik 
kondenzátu (rosení) na vnitřní straně skel, rámů a křídel. 

 

Větrání je důležité zejména tam, kde dochází k tvorbě vodních 
par (kuchyně, koupelny, prádelny a sušárny). Významným 
zdrojem vlhkosti jsou také vydechované vodní páry (dospělý 
člověk vydýchá jen za noc 1-1,5 l vody). Vlhkost vzniká také po 
úklidu a zalévání květin. 
 
Důkladně větrat je důležité také při mokrých stavebních 
procesech po výměně oken a dveří (omítaní, betonovaní…), 
při montáži do novostaveb, při malování a dalších stavebních 
pracích. 
 
V zimě dochází k rosení také v málo vytápěných místnostech, proto je nutno současně topit i větrat, zvláště když se 
na vnitřní straně okna nebo dveří vytváří kondenzát (rosení).  
 

Suchý vzduch se zahřívá rychleji, následně teplý vzduch pojme více vlhkosti a tím dochází k omezení rosení skel. 
 

 Účelným a správně provedeným větráním zajistíte zdravé prostředí v místnosti. Nadměrné větrání vede k úniku tepla 
a následným tepelným ztrátám, nedostatečné větrání nezajistí potřebnou výměnu vzduchu. 

 Rosení skel, rámů, křídel, kování, doplňků a příslušenství zevnitř místnosti nebo zvenčí nelze uznat jako vadu - jedná 
se o fyzikální jev způsobený místními podmínkami. 

 Na vznik kondenzátu (rosení) a následná poškození se nevztahuje záruka, jedná se o běžný fyzikální jev způsobený 
místními podmínkami. 
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II. Záruční a pozáruční servis 
 
Vady, servis a reklamace 
 
Jakékoliv požadavky na odstranění vad, seřízení, nastavení, servis, opravy a reklamace můžete uplatnit na adrese 
sídla naší společnosti: 
 
Československé armády 981/41, Zábřeh, 789 01. Tel. 800 155 156, sulko@sulko.cz  
 
Vady: Vady díla zjištěné při předání díla a zaznamenané v Předávacím protokolu nejsou reklamací, ale 
nedokončením, nepředáním díla nebo předáním díla s vadami, které budou následně odstraněny. Pro odstranění 
vad a dokončení montáže kontaktujte naše zákaznické centrum, Tel. 583 469 111, e-mail servis@sulko.cz nebo 
svého obchodního manažera. 
 
Reklamace: Vady, na které se vztahuje záruka, zjištěné od předání díla bez závad až do vypršení záruční doby. Za 
reklamaci se nepovažuje nutnost seřízení nebo nastavení výrobku. Pro nahlášení a vyřízení reklamace kontaktujte 
servisní oddělení. Tel. 583 469 111, e-mail servis@sulko.cz. 
 
Servis, opravy, seřízení a nastavení: Veškeré tyto zásahy, mimo vady díla v záruční době, spadají do placeného 
servisu. Pro objednání těchto prací kontaktujte servisní oddělení: Tel. 583 469 111, e-mail servis@sulko.cz. 

 

 V případě reklamace a servisu doložte, prosím, vyplněný Záruční list, Závaznou objednávku, Smlouvu o dílo nebo 
Kupní smlouvu a fakturu jako doklad o nabytí výrobků. 

 Seřízení a nastavení provedená do 1 roku od předání díla jsou zdarma. Pozdější nebo opakovaná seřízení, nastavení a 
mimozáruční a pozáruční opravy jsou prováděny v rámci placeného servisu podle aktuálního ceníku. 

 
Více informací naleznete v Reklamačním řádu. 

 
      Všeobecná upozornění 

 okna a dveře používejte pouze k danému účelu, 

 dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu, 

 dbejte na bezpečnost a ochranu zdraví při obsluze, údržbě a čištění oken a dveří, 

 složitá seřízení, opravy a výměny skel svěřte pouze odborné firmě, 

 plastová a hliníková okna, dveře a doplňky čistěte, udržujte a ošetřujte pouze způsoby a postupy popsanými v 
tomto návodu. 
 

 Nebezpečí zranění hrozí zejména v těchto případech: 

 pořezání při rozbití skla, 

 při pádu vylomeného nebo nezajištěného křídla z rámu, 

 přivření části těla mezi křídlo a rám při zavíraní nebo průvanu, 

 při úderu křídla způsobené náhlým a rychlým otevřením, průvanem nebo větrem, 

 nevěšet se a nehoupat se na křídlech oken a dveří, ani je nijak nezatěžovat, jelikož může dojít k vytržení křídla ze 
závěsů, jeho pádu a následnému poranění, 

 nevyklánět se z okna nebo dveří, hrozí nebezpečí pádu. 
 

 Poškození oken, dveří, doplňků a vnitřního vybavení hrozí zejména v těchto případech: 

 násilné otevření okna nebo dveří, 

 při nezajištění nebo nesprávném zajištění oken, dveří a jejich doplňků, 

 při znečištění oken, dveří a doplňků maltou, betonem, malbou nebo jinou agresivní látkou, 

mailto:sulko@sulko.cz
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 při znečištění kování, zámků a závěsů a jejich chodu nasucho, 

 při vystavení oken, dveří a doplňků vysokým teplotám a také při zakrytí díky němuž dojde ke zvýšení teploty 

 čištění oken, dveří a doplňků rozpouštědly, abrasivními prostředky, tvrdými a ostrými předměty, 

 při zajištění křídla v otevřené poloze zarážkami, kolíky atd., může při průvanu nebo zavření dojít k poškození 
okna nebo dveří, případně k vytržení křídla ze závěsů, 

 do oken a dveří nepřivírejte kabely, šňůry atd., dochází k prohýbání profilů křídla a poškozování těsnění, může 
pak dojít k nedovírání a prasknutí křídla, rámu nebo skla, 

 po dokončení montáže nevytahujte montážní klíny po obvodu rámů a neodstraňujte kotvici, prvky, PU pěnu a 
jiný těsnicí materiál po obvodu rámu, 

 neotvírejte a nepoužívejte okna a dveře, dokud není vytvrzena PU pěna, mohlo by dojít k prohnutí rámů, 

 nezasahujte do způsobu provedení montáže, 

 těžká křídla a křídla větších rozměrů nenechávejte delší dobu otevřena, může dojít k jejich svěšení a následnému 
drhnutí, které způsobí poškození. 
 

 Zajistěte větrání 
Pro správnou funkci a dlouhou životnost oken a dveří je potřebné pravidelně větrat – odvádět vlhkost. Správným 
větráním zabráníte korozi a poškození funkce kování, zámků a dalších dílů, vlhnutí zdiva kolem zabudovaného okna nebo 
dveří, vlhnutí rohů místnosti, vzniku plísní a sráženi vody na částech oken a dveří. 
 

 Veškeré složité zásahy přenechejte odborníkům. 

 Ihned po montáži odstraňte výrobní štítky ze všech skel, popište je názvem místnosti a nalepte na zadní část faktury. 
Usnadníte nám tím v budoucnu identifikaci a objednávku nových skel v případě výměny. 

 Na vady způsobené nadměrnou vlhkostí se nevztahuje záruka. 

 Neručíme za škody způsobené vlivem špatného užívání, údržby, čištění a nedodržením Návodu k obsluze a údržbě. 
 

 Informace o obsluze a údržbě jsou uvedeny v Návodu na obsluhu a údržbu plastových a hliníkových oken a dveří, na 

stránkách www.sulko.cz 

 Při vystavení výrobků a jejich částí vysokým teplotám nebo působení tepelného záření (slunce) může dojít k roztažení 
materiálu oken, dveří a jejich doplňků a příslušenství a následnému drhnutí, zaseknutí, poškození nebo jinému 
problému. Může také dojít k poškození povrchu, barvy, imitace nebo jiné povrchové úpravy. 

 Při vystavení výrobků a jejich částí nízkým teplotám může dojít ke stažení materiálu oken, dveří a jejich doplňků a 
příslušenství a následnému drhnutí, zaseknutí, netěsnostem, poškození nebo jinému problému. 

 Změna teplot ovlivňuje funkci všech dílů a jejich materiálů a tím i výrobků. Teplota ovlivňuje také funkčnost 
samozavíračů. 

 Rosení skel, rámů, křídel, kování, doplňků a příslušenství zevnitř místnosti nebo zvenčí nelze uznat jako vadu - jedná 
se o fyzikální jev způsobený místními podmínkami. 

 

 
Správné ovládání oken a balkonových dveří: 

 
zavřeno    otevřeno        mikro ventilace   sklopení 

(ventilace) 
 

http://www.sulko.cz/
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 Klikou otáčejte vždy při křídle dovřeném k rámu! 
 

Další upozornění: 
 

Okenní a dveřní křídlo nesmí být vystaveno přídavnému zatížení. 
Nenarážet nebo netlačit křídlo na okraj okenního otvoru. 

Nepokládat žádné předměty mezi křídlo a rám. 

 
U oken, kde chcete zamezit přístupu dětem, můžete zajistit křídla proti otevření uzamykatelnou klikou. 

Při větru nebo průvanu nenechávejte křídlo v poloze otevřeno. 
Přibouchnuté křídlo může způsobit zranění. Křídlo při zavíraní držte vždy za kliku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SULKO Centrála 

Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh, Tel.: 583 469 111, 800 155 156, email: sulko@sulko.cz 

 

SULKO má rovněž zastoupení na řadě obchodních kanceláří po celé České republice. V případě zájmu či 

informací ohledně obchodního zastoupení ve Vašem městě se, prosím, obraťte na nejbližší obchodní kancelář 

SULKO s.r.o., kde Vám rádi poradíme s Vaší další volbou.  

 

Seznam poboček spolu s mnoha dalšími informacemi naleznete na www.sulko.cz 

 

 

 

Upravené vydání 1. 5. 2017 

mailto:sulko@sulko.cz
http://www.sulko.cz/

