
bezrámového posuvného a otočného systému 

Návod k obsluhe a údržbe 

AluVista®    AluVerso®      

Stali ste sa používateľom posuvného a otočného hliníkového zasklievacieho systému bez zvislých deliacich rámov. Bezrámové systémy 
AluVista® a AluVerso® slúžia predovšetkým pre zasklievanie balkónov a lodžií. V kombinácii s rámovými systémami AluMistr môžu 
byť využité aj pre vrchné bezrámové zasklenia v altánoch a zimných záhradách.   

Všetky systémy sú riadne certifikované, otestované v štátnych skúšobniach a spĺňajú požiadavky na bezpečnosť a úžitkové vlastnosti 
týchto stavebných konštrukcií.  

Kvalitná povrchová úprava hliníkových profilov a využitie nerezových a UV stabilných materiálov zabezpečujú dlhú životnosť 
bezrámového systému a jeho takmer bezúdržbovú prevádzku.  

Pri používaní zasklievacích systémov AluVista® a AluVerso® dodržujte nasledujúce pravidlá: 

1) Na posúvanie a otváranie krídla používajte madlo. * 
2) Nezabudnite odistiť zámok! 
3) K otvoreniu presklenej steny je potrebné zatiahnuť za madlo pri prvom krídle tak, aby došlo k zasunutiu krídla do tzv. 

parkoviska, čo je tá strana lodžie, kde je umiestnený zámok a horný plastový výjazd. Kombinácia výrezov v koľajniciach a 
špeciálne konštruovaných plastových komponentov umožňuje otočenie skleneného krídla a jeho následné otvorenie do 
vnútorného priestoru. U ďalších krídiel postup opakujte – na otvorenie je potrebné každé krídlo posunúť až do parkoviska. 
Krídla sa posúvajú po vodiacich lištách voľne a bezhlučne. 
Pozor! Otvorené sklá sa musia vždy zaistiť systémovou pružinkou k bočnej stene. 

4) Pri zatváraní je postup podobný. Posledné otváracie krídlo zavrite (otočte a zasuňte späť do otvoru v koľajnici) a ťahom za 
madlo posuňte až k tesneniu na druhej strane lodžie, alebo susednom krídle. Dbajte na správnu polohu krídiel. 

5) Otváranie a zatváranie steny vykonávajte pomalým posunom a vždy počítajte s miernym odporom a možnou deformáciou 
tesnenia pri dojazde jednotlivých krídiel k sebe. Tesnenie je vyrobené zo silikónovej zmesi a okrem bežného umývania 
nevyžaduje žiadnu údržbu, je UV stabilné a jeho elasticita je zaručená na veľa rokov. 

6) Vodiace profily sú povrchovo upravené práškovou vypaľovanou farbou (tzv. komaxitom), popr. prírodným eloxom. Chráňte ich 
proti mechanickému poškodeniu. V prípade mechanického poškodenia (poškrabanie laku) je možné toto miesto opraviť 
pomocou autolaku rovnakej farby (RAL 7040 – šedá alebo RAL 9010 – biela).  

*  S vysokým a úzkym krídlom  je vhodné manipulovať tlakom dlaní rúk na vertikálnu hranu výplne.  

Bezrámové systémy AluVista® a AluVerso® nevyžadujú mimoriadnu údržbu. 

- čistiť dráhu posunu krídiel od prachu a hrubých nečistôt (lístie, ľad, sneh), 

Pre podporu ich dlhej životnosti a funkčnosti však 
odporúčame: 

- čistiť drenážne otvory, 
- v prašnom prostredí občas vysať prach z mohérového tesnenia. 

Pri umývaní používajte bežné čistiace prostriedky, ktoré neobsahujú organické rozpúšťadlá a tzv. tekuté piesky, ani iné brúsivá. Jednotlivé 
sklá sa umývajú pohodlne z vnútorného priestoru zaskleneného balkónu alebo lodžie. 

Pokiaľ by došlo k hlučnému posúvaniu s veľkým odporom, skontrolujte, či nie je u koliesok krídiel hrubá nečistota alebo či nie je znečistená 
vodiaca lišta. 

Dodržujte pravidelný režim vetrania! Zasklením lodžie je výrazne obmedzené odvetrávanie vzdušnej vlhkosti, ktorá sa na lodžii vytvára. 
Dochádza tým k „roseniu“ skiel, obzvlášť v jesenných a zimných mesiacoch. Miernym pootvorením okien z obidvoch strán docielite 
veľmi rýchle vyvetranie. Tento režim stačí dodržovať 1-2x denne.  

V prípade rozbitia výplní sa obráťte na najbližšieho distribútora systémov AluMistr, ktorý s Vami dohodne postup pre výmenu výplní. 
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