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NAVODILA ZA TRANSPORT, SKLADIŠČENJE, VGRADNJO, UPORABO IN 
VZDRŢEVANJE PVC IN ALUMINIJASTIH OKEN/VRAT 

 

 
1. TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE PVC IN ALUMINIJASTIH OKEN/ VRAT 

 

Izdelke dobavljamo na prevoznih kovinskih stojalih v blagi poševno navpični legi (pribliţno 15 
stopinj). Za povezovanje uporabljamo ploščate oprti. Posamezni izdelki so ločeni s PUR 

podlagami (ali drugim ustreznim materialom), ki zagotavljajo, da se površina izdelkov zaradi 
trenja pri transportu ne poškoduje. Proti deţju, snegu in prahu so izdelki zavarovani s strech 

folijo. Kadar izdelke skladiščimo več kot mesec dni, jih skladiščimo v pokritih, suhih, prezračenih 
in pred soncem zaščitenih prostorih na stojalih ali lesenih podlagah v poloţaju in v pogojih, 

opisanih zgoraj.  

 

2. MONTAŢA OKEN   

2.1. VGRADNJA / POZICIJA OKNA  

Okna morajo biti vgrajena navpično, vodoravno in v pravilni smeri. Točna pozicija elementa v 

gradbeni odprtini je odvisna od dogovora z naročnikom.  
 

Pri vgradnji okna na opredeljeno višino mora naročnik poskrbeti, da bo višinska točka navedena 

v vsakem nadstropju (maks. razdalja mesta za vgradnjo je 10 m). 

Priporočamo, da določite glavne dimenzije elementa vključno z maksimalno dopustno toleranco. 
(glej sliko 1). 

Slika 1: Pozicija okna v gradbeni odprtini 

 

Montaţa v odprtino brez zoba 

Montaţa v odprtino z zobom 

zgoraj 

spodaj 

Montaţa vrat 
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Do odstopanj od predvidenega horizontalnega gabarita in/ali predvidene višinske mere lahko 
pride le v primeru, da: 

 ne bo okrnjena funkcionalnost montiranega elementa 

 se s tem strinja naročnik.  

 
Okna in vrata vgrajujemo v gradbeno odprtino s pomočjo vijakov, podlog ... itd. Po montaţi 

okna odstranimo elemente za pritrditev, razen tistih, ki fiksirajo okvir in preprečujejo njegovo 

premikanje. 
Podloge in zagozde, ki ostanejo med okvirjem in steno, ne smejo preprečevati dolţinskih 

sprememb (razteznosti) okvira. 
 

Maksimalna dovoljena toleranca odstopanja navpičnic in horizontal je 1,5 mm na vsak meter pri 

elementih dolţine do 3,0 m, največ pa 3 mm. Pri elementih večjih dimenzij in okenskih policah 
toleranca odstopanj ne sme negativno vplivati na funkcionalnost.  

 
2.2. PRITRDITEV / SIDRANJE V ZID  

 

Točke pritrditve morajo biti določene tako, da bodo zagotovile brezhibno prenašanje 
pojavljajočih se sil v zid. Zato morajo biti točke pritrditve usklajene glede na dolţino okovja, 

tečaje itd., in glede na razporeditev v podlogi.  
 

Maksimalna dovoljena razdalja med posameznimi točkami za pritrditev pri ojačanih profilih je 
700 mm (glej sliko 2). 

Slika 2: Maksimalna razdalja pritrditve (od notranjega kota) 

 

Slika 8b: barvna okna 

Slika 8a: bela okna 
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Oddaljenost od vogalov, opornikov in ključavnic naj bo – merjeno glede na notranji vogal utora 
za zasteklitev – cca 100 mm. Iz tega izhaja tudi oddaljenost, izmerjena od zunanjega vogala do 

prve točke za pritrditev 150 mm, npr. za okvir višine h = 70 mm. Za razporeditev točk pritrditve 

veljajo sheme na Sliki 2. V  posebnih primerih so lahko potrebna dodatna pritrjevanja.   
 

Pri montaţi posebnih oken, ki so odporna na vlome, je razen drugega potrebno zapolniti reţo 
med okvirom in podbojem z materialom, ki je odporen na pritisk. Takšna polnitev se opravi v 

točkah pritrditve. Pri uporabi montaţnega okvira ravnamo v skladu z navodili za montaţo. 
Včasih se lahko izkaţe potreba manjše razdalje med točkami za pritrditev. V vsakem primeru je 

potrebno upoštevati navodila proizvajalca okvira. Izravnava gibanja med oknom in okvirom 

(pogojeno s temperaturnimi dolţinskimi spremembami) je pri nekaterih konstrukcijah okvirov 
konstrukcijsko upoštevana, in sicer tako, da je povezovalna reţa med elementom in okvirom 

skoraj v celoti brez sposobnosti prevzemanja tega gibanja.  
 

2.3. SREDSTVO ZA PRITRDITEV 

 
Izbira sredstva za pritrditev je odvisna od izpostavljenosti silam, trdnosti in navezujočih 

gradbenih delov (zid, beton itd.) in premikanja, do katerega prihaja v reţi za pritrditev. V osnovi 
se uporabljajo sledeča sredstva za pritrjevanje: vijaki, mozniki, sidra, ploske spone (lamele), 

sidrni trakovi itd.  

 
2.3.1. PRITRDITEV S SIDRI  

 
Sidra je potrebno pritrditi na medsebojni razdalji 700 mm, pri čemer naj bi bile zunanje točke 

pritrditve sider oddaljene pri belih profilih 100 mm, pri barvnih profilih pa 200 mm od notranjih 
kotov (glej Sliko 2). 

 

Ko so sidra nameščena, okno vstavimo v gradbeno odprtino. Dobro je, če v vogale najprej 
namestimo izravnalne podloge in s tem olajšamo izravnavo elementa.  

 
Nato uporabimo lesene zagozde, da okno poravnamo v navpični in vodoravni ravnini. Pri 

zastekljenih oknih je potrebno upoštevati tek okenskega krila, da se izognemo kasnejšemu 

vnovičnemu vstavljanju podlog za krila.   
 

Če je okno v pravilnem poloţaju, pritrdimo sidra v zid. Priporočamo sidranje z 8 mm sidri, 
pravilna sidra za posamezne tipe zidov naj bi izbirali po posvetu s proizvajalci sidrne tehnike.  

 

Lesene zagozde, ki smo jih uporabili za pravilno namestitev okna, moramo odstraniti. Nosilnih 
podlog in na pritisk odpornih polnil (uporabljajo se pri oknih, ki so odporna na vlom) se ne sme 

odstranjevati. Moramo paziti, da ne pride do prekinitve tesnilnih ploskev.   
 

2.3.2. PRITRDITEV Z MOZNIKI  
 

Okna so lahko pritrjena skozi okvir neposredno v zid s posebnimi mozniki (oz. moznike je 

potrebno izbrati v sodelovanju z njihovimi proizvajalci). 
 

Vgradnja in pritrditev poteka na enak način, kot pri pritrditvi s sidri. Posebej pozorni moramo 
biti, da pri delu uporabimo podaljšani sveder, saj tako preprečimo morebitne poškodbe profila 

okvira, do katerih bi lahko prišlo zaradi vpenjalne glave svedra.  

 Izvrtana luknja mora ustrezati premeru moznika. Moznik in sveder morata biti 

medsebojno usklajena (dodatna zaščita za okvir: PVC-kotni element). 
 Vijak mora v vsakem primeru segati vse do konca moznika, pri čemer pa mora biti v 

dolţino všteta tudi podloga pritrjevanega predmeta.  

 Premer vijaka mora ustrezati velikosti moznika, pri čemer pa velikost obeh mora 

ustrezati teţi pritrjevanega elementa.  
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Pri moznikih z običajnim načinom razpiranja mora biti zid odporen na pritisk zaradi razpiranja.  
Pri razpornih moznikih je pritrditev ponavadi zagotovljena z razpiranjem moznika v izvrtani 

odprtini. V tem primeru je lahko sidranje zagotovljeno neposredno z razpiranjem z vijakom, ali 

pa z dopolnilnimi elementi (npr. z zagozdo). Razpiranje je lahko izzvano z vrtenjem (vijak ali 
matica) ali z udarci.  

 
Pri konstrukcijah, kakor tudi pri uporabi moznikov, se kaţejo izrazite razlike. Večina 

proizvajalcev moznikov izdaja tudi navodila za uporabo svojih moznikov. Zagotavljajo tudi 
svetovanje in navodila za strokovno pravilno uporabo.  

 

Posebej so se izkazali mozniki s kovinskimi prevlekami. Moznik se pritrdi z vijakom. Moznik se 
tako namesti v stoţec (glej sliko 3). Prednost je v tem, da glava vijaka ne vleče okvira okna, 

okvir se torej lahko premika na kovinskem plašču.  
 

Slika 3: Kovinski moznik   

 

Preostale dele pritrditve je potrebno zaščititi pred korozijo.  

 

V vlaţnih prostorih (pokriti bazeni itd.) je za pritrjevanje potrebno uporabiti nerjaveče kovine. 
Kopalnice in kuhinje ne spadajo med vlaţne prostore.  

 
Polnilnih in montaţnih pen se ne sme uporabljati kot sredstva za pritrditev okna.  

 

Pri načrtovanju in dimenzioniranju elementov pritrditve je potrebno upoštevati naslednje 
dejavnike:  

 lastna obremenitev: teţa stekla (potrebno je upoštevati dimenzije okenskega krila in 

način  odpiranja), dodatne obremenitve (zaščita pred soncem itd.) 
 obratovalna obremenitev: obremenitev z vetrom (velikost okna, višina vgradnje) 

dodatne obremenitve (teţa osebe na krilu, obremenitev s sunki pri odpiranju in 

zapiranju) 
 

2.4. IZOLACIJA MED OKNOM IN STENO  

 
Reţe med oknom in steno je potrebno zapolniti s tesnilno maso. Kot izolacijski material se lahko 

uporabi mineralna volna, steklena vata, penasti trakovi in montaţna pena. Pena mora biti 
usklajena z materialom okvira in brez dodatnih reakcij. Moramo paziti, da pri uporabi pene ne 

pride do deformacij na okviru. Snovi, ki vsebujejo bitumen, niso dovoljene.  

 
Pri uporabi montaţne pene dajemo prednost 2-komponentnim penam zaradi moţnosti 

nadzorovanja njihovega penjenja. Enokomponentne pene reagirajo z zračno vlago in se 
uporabljajo samo za reţe, manjše od 3 cm. Kot alternativa za montaţne pene se lahko 

uporabijo predkomprimirani tesnilni trakovi. Ti trakovi izpolnjujejo funkcijo izolacije pred nalivi 
deţja, toplotne in zvočne izolacije. 

Polnilnih in montaţnih pen ne smemo uporabljati kot pritrdilni material za okna.  

 
2.5. KONTROLA 

 
Po končani montaţi je potrebno preizkusiti funkcionalnost vseh premičnih delov.   

razpiranje po vstavljanju vijaka 
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3. UPORABA OKEN 

 

3.1. UPORABA PVC OKEN 
 

PVC okna so opremljena z okovjem/pololivo, s katero je mogoče krilo obvladovati z eno roko ter 
ga namestiti v štiri različne poloţaje: zaprto, odprto, nagnjeno in prezračevanje (glej sliko 4). 

 
3.2. UPORABA ALUMINIJASTIH OKEN 

 

Aluminijasta okna so opremljena z okovjem/pololivo, s katero je mogoče krilo obvladovati z eno 
roko ter ga namestiti v tri različne poloţaje: zaprto, odprto in nagnjeno (glej sliko 5). 

 
Slika 4: 

Levo okno:   Desno okno:  

 

 
 

 

Slika 5: 

Levo okno:   Desno okno:  

 

3.3. NAVODILA ZA VARNO UPORABO 
 

 

 
1. pazi na udarec krila ob rob 
okenske odprtine (špalete) pri 
odpiranju  
 
 
2. pri hitrem zapiranju iz odprtega 
poloţaja obstaja nevarnost 
poškodbe  
 
 
3. pazi na poškodbe pri hitrem 
zapiranju iz nagnjenega poloţaja 
krila 
 
 
4. ne preobremenjuj krila  

 
 
 

5. v odprtem poloţaju ni dovoljeno 
ničesar vstavljati med krilo in okvir 
 
 
 
6. v nagnjenem poloţaju okna ni 
dovoljeno vstavljati nikakršnih 
predmetov med krilo in okvir  
 
 
7. pazi na nevarnost padca 
(predvsem otrok) 
 
 
 
8. pazi na nevarnost poškodbe pri 
močnem vetru ali prepihu, če je 
okno odprto 

  

 
3.4. ODSTRANITEV ZAŠČITNIH FOLIJ, ODSTRANITEV GROBIH NEČISTOČ PO 

OMETU 
 

Izdelki so zaščiteni z notranjo in zunanjo folijo. Te folije ščitijo izdelke pred poškodbo pri 
proizvodnji, transportu, manipulaciji, montaţi, ne pa tudi pri gradbenih delih (npr. ometavanju 

stene). Po namestitvi izdelka v odprtino so monterji v dogovoru s stranko dolţni odstraniti to 

folijo, ker ne sluţi kot zaščita pred poškodbami pri zidarskih delih. Izvajalec priporoča kupcu, da 
pred ometom pokrije vsa okna s plastičnimi folijami, pri aluminijastih izdelkih pa je potrebno 

odprto 

zaprto 

nagnjeno 

zračenje 

nagnjeno 

zaprto 

odprto 

zračenje 

zaprto zaprto 

nagnjeno nagnjeno 

odprto odprto 
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nameniti več pozornosti pri kontaktu aluminija z apnom in cementom. Zaradi tega priporočamo, 
da se pred ometavanjem površina aluminijastih izdelkov zaščiti z varnostnim trakom, ki ga 

priporoča proizvajalec. V nasprotnem primeru je potrebno grobo umazanijo takoj po koncu 

ometavanja odstraniti z namočeno zidarsko ščetko.  
 

V primeru kasnejše montaţe je okna potrebno shraniti v temnem prostoru, ker lahko zaradi 
sevanja UV ţarkov pride do hitrejšega staranja zaščitne folije, ki jo je zaradi tega teţje 

odstraniti.  
 

3.5. ČIŠČENJE IN NEGA OKEN 

 
PVC okna ne zahtevajo pogostega vzdrţevanja, njihovo vzdrţevanje je preprosto, intervale 

čiščenja pa je potrebno prilagoditi glede na količino umazanije. PVC okna imajo dolgo 
ţivljenjsko dobo in jih je preprosto vzdrţevati. Pri čiščenju je potrebno očistiti ne samo steklo, 

pač pa tudi okvir, saj se s tem izboljša uporabnost oken.  

 
Za čiščenje okvirjev uporabljajte navadne detergente brez organskih topil in grobih delcev 

(redno čiščenje z nevtralnimi milnimi detergenti zagotavlja dolgo ţivljenjsko dobo plastičnih 
oken). Trde nečistoče, ostale po gradbenih delih, lahko odstranimo z ustreznimi izdelki.  

 
Na aluminijasta okna večina organskih kislin (ocetna, jabolčna, citronska, mlečna, vinska, 

koncentrirana) nima vpliva, odporna so tudi na dušikove kisline. Negativno pa nanje vpliva 

klorovodikova kislina, dioksid, zelo močen kalijev hidroksid, amonijeva soda, v manjši meri tudi 
ocetne in citronske kisline. Zato ni priporočljivo delati poskusov s kislinami. 

 
PVC, iz katerega so narejeni profili oken, ima elektrostatični naboj. Poliranje to lastnost še bolj 

poudarja. Da bi preprečili nastanek elektrostatičnega naboja, uporabljamo detergente, ki 

vsebujejo antistatična sredstva (npr. Pronto proti prahu za pohištvo, plastiko, steklo, TV in Hifi, 
drugi detergenti za PVC delce osebnih računalnikov). Tak detergent odpravlja visoko 

elektrostatično napetost na PVC profilih in tako zmanjšuje večkratno onesnaţenje (nalaganje 
prahu na okna). 

 

Tabela moţnosti čiščenja nekaterih nečistoč na PVC oknih: 
 

VRSTA UMAZANIJE Odstranimo s 
poltrdo lopatico 
ter pustimo, da 

se posuši 

Zbrišemo 
s krpo 

Umijemo 
z vodo 

Čistimo z 
detergentom 
brez grobih 

delcev 

Čistimo s kemičnimi 
detergenti ter z 

loščili, ki so primerni 
za PVC 

Poškodovanje aluminija    x  

Bitumenska smola     x 

Svinčnik    x  
Disperzijska barva x     
Marker    x  
Organske/anorganske 
maščobe 

   x  

Omet   x   
Guma    x  
Kurilno olje     x 
Lazura za les   x   
Impregnacija za les     x 
Apnena malta   x   
Kit     x 
Lepilo     x 
Kemični svinčnik   x   

Lak (nitro) x     
Kit iz lanenega olja x     
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VRSTA UMAZANIJE Odstranimo s 

poltrdo lopatico 
ter pustimo, da 

se posuši 

Zbrišemo 
s krpo 

Umijemo 
z vodo 

Čistimo z 
detergentom 
brez grobih 

delcev 

Čistimo s kemičnimi 
detergenti ter z 

loščili, ki so primerni 
za PVC 

Oljna kreda    x  
Oljni lak     x 
Rja    x  
Saje     x 
Amonijev klorid   x   
Šolska kreda  x    
Vosek (parketni, sveče, …) x     
Voščenka     x 
Cementna malta   x   

 
3.6. VZDRŢEVANJE TESNILNIH MAS 

 
Tesnilne mase iz sodobnih materialov, tako kot vsi materiali, podlegajo naravnemu staranju. Za 

dolgotrajno proţnost in funkcionalnost tesnilnih mas na oknih in vratih jih je potrebno enkrat ali 

večkrat letno namazati z različnimi izdelki, ki so na voljo v trgovinah - s silikonskim oljem, 
jelenovo mastjo ali z maščobo. Tesnilni profili iz PVC-ja ali kavčuka ne smejo priti v stik s 

koncentriranimi detergenti.  
 

3.7. ODVODNJAVANJE 

 
Na vsakem oknu se na zunanji strani nahajajo odprtine za odvodnjavanje – poskrbite, da so 

proste in čiste. Drenaţo najdete, ko odprete krilo okna in pogledate na spodnjo stran okvirja. 
 

3.8. ZAMENJAVA DELOV  

 
Izdelke zunanjega stavbnega pohištva uporabljajte skladno z navodili za transport, skladiščenje, 

vgradnjo, uporabo in vzdrţevanje ZSP. 
 

Če ugotovite, da je katerikoli sestavni del poškodovan, ga je potrebno takoj 
zamenjati ali pravilno popraviti, ker se v nasprotnem primeru zmanjša trajnost 

celotnega izdelka. 

 
V primeru, da so vzroki neznani ali izhajajo iz konstrukcijskih značilnosti, je 

potreben poseg serviserja. 
 

V primeru poškodb posameznih sestavnih delov izdelka upoštevajte naslednja navodila: 

 
a) Okovje 

- Če so poškodovani deli okovja, ki so pritrjeni na enostaven način in so v izdelek vgrajeni 
kot samostojni elementi (na primer zaporni elementi, pritrdilci polkna,..), jih lahko 

zamenjate sami,  vendar pa se morate prepričati, da so novi deli identični originalnim in 
jih pritrditi na enak način, kot so bili originalni. 

- Če so poškodovani deli okovja, ki so vgrajeni kot sklop (na primer vogalnik, srednja 

zapora, gonilka, nosilci spon pri polknih ipd.), potem kontaktirajte pooblaščenega 
serviserja in naročite popravilo oz. Zamenjavo. 

Okovje ima vpliv na odpornost proti vetru ter na  vodotesnost in prepustnost zraka. 
 

b) Steklo 

- Če se razbije steklo, kontaktirajte pooblaščenega serviserja  ali usposobljenega steklarja 
in naročite zamenjav. 

S steklom je pogojena toplotna in zvočna izolativnost izdelka. 
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c) Tesnilo 
- V primeru poškodbe (natrganja, opraskanja ipd.) tesnila kontaktirajte pooblaščenega 

serviserja in naročite zamenjavo tesnila. 

Poškodovano tesnilo vpliva na vodotesnost in prepustnost zraka. 
 

3.9. VZDRŢEVANJE OKOVJA 
 

Vaša okna so opremljena s tehnološko visoko kakovostnim okovjem. Vsi deli okovja so potrošni 
material in delujejo pravilno, če so pravilno vzdrţevani. Za boljše delovanje je potrebno gibljive 

dele naoljiti (npr. z WD-40). Tako vzdrţevanje se opravi najmanj dvakrat letno.  

 
Slika 3: 

 
Opomba: Točke zapiranja, označene z X, se uporabljajo pri večjih (višjih, širših) oknih. 
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3.10. PREZRAČEVANJE 
 

Redno zračenje nam zagotavlja optimalno zračno vlago (cca 45-65%) in pri teh pogojih se 

počutimo najbolje. Še posebej je zračenje pomembno za prostore, ki so vlagi bolj izpostavljeni 
(kopalnica, pralnica, klet). Sveţ zrak v prostoru  pa na splošno pripomore k zdravemu ţivljenju. 

Previsoka vlaţnost lahko posledično povzroča tudi škodo kot npr. plesen, korozijo na okovju in 
luščenje premazov. 

 
Pravilno zračenje pomeni tudi prihranek energije za ogrevanje, ker preprečuje nepotrebno 

ohlajevanje notranjih sten. 

 
Posamezni deli okna, okvir, krilo in steklo tesnijo tako dobro, da ne prihaja do naravne 

izmenjave zraka. Zaradi nezadostnega prezračevanja prihaja do visoke vlaţnosti v prostoru. Če 
ta ni dovolj pogosto prezračen, lahko pride do poškodb stavbe – do vlage, ki lahko povzroči 

nastanek plesni. Visoka vlaga in z njo para nastane, ko kuhamo ali ko se kopamo, vlaga pa 

nastaja ţe pri samem dihanju, saj človek v povprečju vsako noč odda skoraj 1 liter tekočine.  
 

Skladno s tehničnim znanjem o varčevanju energije priporočamo prezračevanje prostorov na 
naslednje načine: 

- okna odpremo na steţaj; na ta način se zrak najhitreje in najbolj intenzivno zamenja  
- zjutraj zračimo vse prostore od 5 - 10 minut, predvsem spalnico; pozimi je zrak hladen 

in suh, zato lahko čas prezračevanja prilagodimo oz. skrajšamo 

- čez dan zračimo 3-4 krat (odvisno od vlage) - hitro in učinkovito prezračevanje je 
navzkriţno prezračevanje, ko odprete okna in nasprotna vrata ter ustvarite prepih  

- med prezračevanjem prostora ne ogrevamo 
- temperatura v prostoru naj ne bi bila niţja od +15 stopinj C; zrak v prostoru mora biti 

dovolj vlaţen 

 
Do pojava rosenja na zunanji površini stekla pride takrat, ko je površina stekla hladnejša od 

zraka, ki jo obdaja. Pogojeno je s koeficientom toplotne prehodnosti stekla, zunanje in notranje 
temperature ter kroţenja in vlaţnosti zraka. 

 

Nastanek rosenja na notranji - sobni strani stekla pa je odvisen od oviranja kroţenja zraka 
(goste zavese, cvetlični lončki, globoka okenska polica in notranje ţaluzije ovirajo kroţenje),  

neugodne  razporeditve radiatorjev oz. vsega, kar segrevanje stekla ovira. 
 

Ogrevanje in redno prezračevanje sta predpogoj za zdravo okolje v prostoru, zarošeno okno 
(steklo) z notranje strani pomeni, da moramo prostor prezračiti. Suh in oksidiran zrak se ogreje 

prej, ogrevanje deluje bolje, bivanje v prostoru je prijetnejše.  

 
Potreben čas pri različnih načinih prezračevanja:  

- prezračevanje pri oknu, odprtemu na kip: cca. 30 min 
- prezračevanje pri na steţaj odprtem oknu: cca. 5-10 min 

- kriţno prezračevanje (ustvarimo prepih, ko odpremo še nasprotno okno ali vrata): cca. 

1-5 min 
 

 
4. GARANCIJA 

 
Čestitamo vam ob nakupu izdelkov blagovne znamke Jelovica.  

Na naše izdelke ponujamo garancijo v skladu s temi pogoji: 

 
1. Garancijski rok začne veljati z dnevom izstavitve računa. Garancija se lahko uveljavlja le 

kadar je izdelek v celoti plačan. Garancijski list mora biti v celoti izpisan in potrjen. 
2. Dobavitelj zagotavlja 5-letno garancijo na PVC in aluminijaste izdelke. Garancija 

zajema:  
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a. funkcionalnost izdelka  
b. tesnjenje oken in fiksnih komponent 

c. stabilnost oblike in barve profila 

3. Proizvajalec zagotavlja brezplačen servis v garancijskem roku. Brezplačen servis se ne 
nanaša na napake in na poškodbe izdelkov, ki so nastale zaradi nestrokovne montaţe, 

nezakonite manipulacije, nezadostnega in neprimernega vzdrţevanja ter oskrbe 
izdelkov. Po končanem garancijskem roku so storitve na voljo za plačilo. 

4. Kupec je dolţan zagotoviti strokovno montaţo ter upoštevati navodila za transport, 
skladiščenje, vgradnjo, uporabo in vzdrţevanje izdelkov. V nasprotnem primeru 

garancija ne velja. 

5. Reklamacija mora biti posredovana v pismeni obliki. Priloţen ji mora biti račun. Izdelek 
je potrebno pregledati in napake reklamirati pred vgradnjo izdelka. 

 
Garancija ne velja: 

1. če so na izdelku odrgnine in poškodbe, ki so nastale pri transportu in skladiščenju pred 

montaţo ali pri sami montaţi, če je bila le-ta organizirana v reţiji kupca; 
2. če so na izdelku povzročene mehanske in kemične poškodbe površinske obdelave, ki bi 

nastale zaradi toče, napačno uporabljenih lepilnih trakov, zaradi nanašanja fasade ali 
uporabe agresivnih čistilnih sredstev; 

3. v primeru, da izdelek vgrajuje in servisira nepooblaščena oseba; 
4. ob neupoštevanju »Navodil za transport, skladiščenje, vgradnjo, uporabo in 

vzdrţevanje«. 

 
 

5. SERVISIRANJE 
 

V primeru, ko je potrebna zamenjava ali nadomestitev rabljenih ali poškodovanih delov 

oken/vrat v skladu z garancijskimi pogoji iz garancijskega lista, se lahko obrnete na 
proizvajalca.  

Popravila stavbnega pohištva lahko v garancijskem roku opravi samo strokovnjak Jelovice oz. 
od nje pooblaščeni serviser, sicer veljavnost garancije preneha. 

 
 

GARANCIJSKI LIST 
  

Št. dobavnice/št.računa: …………………………….. Datum: …………………………………………………………… 
 

Ţig:  Podpis: …………………………………………………………… 
 

 
 

IZVEDBA MONTAŢE 
  

Kupec: ………………………………………………………………………………………………… potrjujem, da je montaţa 
stavbnega pohištva po računu/dobavnici ………………………………. opravljena kakovostno in v celoti. 

 
Monter:  

 

Podpis:………………………………  Datum:………………… 
  

Kupec:  

 

Podpis:………………………..…….  Datum:………………… 
 

 


