Pokud máte střešní okna již několik let, vyplatí se je nechat zkontrolovat odborníkem.

střešní okna PŘETĚSNÍME, OPRAVÍME, dáme KLIKU DOLŮ

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA
Promazání, výměna/dotažení vrutů, kontrola a případná výměna drobných opotřebovaných dílů Vám může do budoucna ušetřit
mnoho prostředků za náročnější opravy.

VÝMĚNA TĚSNĚNÍ
Těsnění se postupem času opotřebí a přestává těsnit. Výměnu těsnění doporučujeme
po 8-10 letech užívání. Opotřebené těsnění
způsobuje velké úniky energií a v krajním případě i zatékání do interiéru. Společně s výměnou těsnění mezi rámem a křídlem okna
je vhodné vyměnit i těsnění větrací klapky.

NEDOSÁHNETE
NA HORNÍ OVLÁDÁNÍ?
Pokud dosáhnete na spodní okraj okna, pak
už nebudete muset volat vyšší osobu ať zavře okno ani hledat ovládací tyčku. Dodáme
a namontujeme spodní kliku. Je to jednoduché, kontaktujte nás.

OKNO NEJDE OTEVŘÍT?

VÝMĚNA ZASKLENÍ

Okno pootevřete jen pár centimetrů a dál to
nejde? Nepoužívejte násilí, poničili byste kování a opravu velmi prodražíte, nechte okno
raději zavřené. Kontaktujte nás, mechanické
závady opravíme, poškozené díly vyměníme.

Máte rozbité sklo, vodu mezi skly nebo
chcete zlepšit tepelně-izolační vlastnosti?
Dnešní standardní sklo má 3x lepší součinitel prostupu tepla než sklo staré. Společně
s výměnou zasklení vyměníme i těsnění pod
a nad sklem, zrevidujeme uložení skla.

RENOVACE LAKOVÁNÍ
Dřevěné části okna je nutné pravidelně
udržovat. Doporučujeme okna přelakovat
jednou za 5-7 let. Okna vystavená velkému
teplu, silnému slunečnímu záření nebo vysokým hladinám vlhkosti (např. v ložnicích,
koupelnách) musí být přelakována častěji.
Kontaktujte nás, povrch okna zrenovujeme.

dodáme DOPLŇKY proti TEPLU a SVĚTLU
Máte v podkroví horko? Sluneční paprsky Vás oslňují?
Chcete dětem i přes den
udělat tmu?
Nabízíme široký sortiment
zastiňovacích a dekoračních
doplňků.
Doplňky dodáme vč. odborné montáže, nevyhovující
doplňky vyměníme.

NEVYHOVUJÍCÍ střešní okna VYMĚNÍME
Střešní okna dodáme a namontujeme do všech střešních
krytin, po celé ČR, do novostavby i při rekonstrukci půdních
prostor.
Výměny střešních oken provádíme "na klíč", tzn. vč. úprav
vnitřních obkladů (sádrokarton, palubky apod.).

Jaké střešní okno vybrat?
Poradíme Vám, nejlépe přímo u Vás. Naše návštěva je nezávazná a bezplatná. Máme letité zkušenosti, v oblasti střešních oken se pohybujeme od roku 1993. Pomůžeme s výběrem, rozmístěním střešních oken, navrhneme jejich počet.
U výměn střešních oken je návštěva nezbytně nutná, musíme se domluvit na rozsahu prováděných prací (naše cenové
nabídky jsou konečné, nejsou po montáži navyšovány).
V nabídce máme střešní okna dřevěná, plastová, poplastovaná.
Můžete si vybrat dvojsklo nebo několik druhů trojskel, zavírání nahoře nebo spodní kliku.

SERVIS STŘEŠNÍCH OKEN, s.r.o.
provádíme montáž a servis střešních oken po celé ČR od roku 1993

tel.: 603 829 266

servis@oken.cz

www.servisstresnichoken.cz

