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Дякуємо за 
довіру та вибір
Viknar’off
Ми виготовляємо алюмінієві конструкції із високоякісних, 

екологічно чистих матеріалів, ультрапрозорого скла,  

та комплектуючих топових світових виробників

Досконалість конструкції, високий рівень технології вироб-

ництва виробів дозволяє знизити рівень шуму на 28-40 dB, 

підвищити економію енергії на опалення, уникнути  

потрапляння пилу, вологи, забрудненого повітря у 

приміщення.

В експлуатації конструкції Viknar’off довговічні, надійні  

та невибагливі в обслуговуванні, не завдають надмірних та 

обтяжливих турбот під час догляду. Разом з тим, необхідним 

є дотримання нескладних правил та настанов, які дозволять 

зберегти властивості виробів, ефективну роботу, та прива-

бливий зовнішній вигляд упродовж тривалого терміну.
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Захисна плівка із зовнішньої сторони 

виробів повинна бути видалена не пізніше 

2 (двох) місяців після їх монтування у проріз 

стіни будівлі. Така необхідність зумовлена 

тим, що клеюча речовина захисної плівки, 

внаслідок дії погодних умов і сонячного 

випромінювання, зумовлює «прикипання» 

захисної плівки до виробу. 

Для підтримання належного 

функціонування, один-два рази на рік 

необхідно проводити обслуговування 

механізмів виробів, чищення ущільнення, 

склопакетів. При очищенні поверхонь 

склопакетів необхідно застосовувати за-

соби, призначені для миття скла. 

Змащування всіх рухомих частин 

механізмів (фурнітури) виробів 

рекомендується проводити спеціальним 

безкислотним маслом. Необхідним є 

запобігання забрудненню чи фарбуванню 

механізмів виробів. З метою належного 

збереження еластичності ущільнювачів 

виробів, рекомендується один-два рази на 

рік здійснювати протирання ущільнювачів 

спеціальними засобами від бруду та 

пилу. При цьому, для відповідних робіт із 

ущільнювачами виробів доцільно викори-

стовувати вологопоглинаючу тканину.

Застереження!  

Для очищення виробів не слід викори-

стовувати їдкі та з вмістом розчинника 

засоби для полірування, а також ацетон, 

абразивні матеріали чи жорсткі пред-

мети. 

Застереження!  

Не допускається застосування  

до гумових ущільнювачів виробів  

концентрованих миючих засобів  

чи масляних речовин. 

Захисна плівка 

Догляд за конструкціями 

Лише спеціальні засоби

У разі проведення будівельно-ремонтних 

робіт в приміщенні, вироби та фурнітура 

мають бути захищені з метою запобігання 

їх пошкодження та забруднення. Для цьо-

го використовуйте клейонку будівельного 

призначення та малярний скотч, який не 

залишає слідів після себе.

Захист виробів при 
будівельно-ремонтних  
роботах

Догляд  
за виробами 
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Провітрювання 

Алюмінієві вікна та двері Viknar’off забезпечують максималь-

ну герметичність за рахунок щільного притискання стулки 

до рами. Як результат – у приміщенні тепло, тихо та безпеч-

но. Проте, така герметичність ускладнює виведення вологи 

з приміщення. 

Максимальна герметичність виробів

Надмірна вологість є причиною випаду конденсату, який 

осідає саме на вікнах та укосах стін. Для того, аби уник-

нути цього, ми рекомендуємо робити штучне і природне 

провітрювання оселі.

Ризик утворення конденсату

01.

02.

Пам’ятайте, що для хорошого самопочуття та відмінного 

сну, оселю потрібно провітрювати як мінімум тричі на добу 

по 20 хвилин
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Заходи безпеки
Конструкції Viknar’off — це гарантований затишок та ком-

форт у приміщеннях, жилих чи комерційних. Виконання 

нескладних правил та настанов по догляду та експлуатації 

дозволить забезпечити довготривалу та стабільну роботу 

конструкцій

Не докладайте надмірних зусиль при керуванні ручкою виробу

Не навантажуйте стулку та не допускайте удару стулки по 

укосу та установки клинців між стулкою і рамою

Пам’ятайте про небезпеку випадання, травмування (защемлен-

ня частин тіла між стулкою і коробкою або під дією вітру)

Уникайте ударів жорсткими предметами по склу та алюмінію

Не допускайте безпосередньої близькості із виробом будь-

яких нагрівальних приладів чи інших джерел теплової енергії

Не допускайте попадання іскр на скло і профіль виробу при 

проведенні зварювальних робіт і робіт із використанням куто-

вих шліфувальних машин («болгарка»)

При проведенні штукатурних робіт уникайте попадання роз-

чину на механізми і деталі виробу

Не допускайте прямого контакту конструкції із кислотно- 

соляними розчинами
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Уважно прочитайте та ознайомтесь  
із правилами по експлуатації  
вікон та дверей


