Verkorte handleiding

Bediening en onderhoud Schüco ramen, deuren en schuifsystemen

Bediening en onderhoud
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Inhoud

Eenvoudige bediening van ramen en deuren

Geniet van uw ramen en deuren

Schoonmaken

Voldoende ventilatie voor goed wooncomfort

Meer vragen over uw ramen en deuren?

Kozijnen van topkwaliteit

Gefeliciteerd met uw Schüco kozijnen!
In dit verkorte onderhoudsboekje zijn de belangrijkste elementen
en onderwerpen opgenomen die u helpen bij het onderhoud van
uw kozijnen. U wilt tenslotte zo lang mogelijk genieten van uw
ramen en deuren.
Voor uitgebreide toelichting omtrent het onderhoud van uw
kozijnen, het voorkomen van gevaarlijke situaties en bij klachten
of reparaties, kunt u het complete onderhoudsboekje downloaden
op de website van de leverancier of op www.schueco.nl.
Schüco Nederland BV
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Bediening en onderhoud

Eenvoudige bediening van
ramen en deuren
Ramen en deuren van Schüco zijn eenvoudig te
bedienen. Onderstaande voorbeelden illustreren
hoe u uw raam en deur dient te bedienen.

Schuiframen/-deuren

Draaikiepramen
Geopend (kiepstand
om te ventileren)

1. Drukken

2. Open
Schuiven

Geopend
(draaistand)

Gesloten

De uitgebreide handleiding kunt u
downloaden op de website van uw
leverancier of op www.schueco.nl.
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Geniet van uw ramen en deuren

Schüco

Voldoende ventilatie voor goed wooncomfort
Door de zeer goede dichting van uw kozijnen,
is er geen sprake meer van een ‘natuurlijke’ ventilatie. In een woning is echter sprake van een
zekere productie van vocht en waterdamp.
Om schade door vocht te voorkomen adviseert
Schüco het volgende.
■ Laat minstens één keer per dag
(of frequenter naar mate van gebruik)
elke ruimte minimaal 5 minuten goed
doorluchten (met geheel geopend raam).
■ Vermijd het ventileren tegelijkertijd met
verwarmen.

Kort doorluchten

Schoonmaken
Voor het schoonmaken van uw ramen en deuren
is het zeer belangrijk dat u géén gebruik maakt
van agressieve, schurende of bijtende schoonmaakmiddelen. Regelmatig reinigen met water
en daaraan toegevoegd een neutraal schoonmaakmiddel is voldoende.
Ventileer niet gelijktijdig met verwarmen!

Uiteraard wilt u zo lang mogelijk genieten van uw ramen en deuren en storingen of schade voorkomen. Een zorgvuldige omgang
is dus zeer belangrijk! Naast de normale schoonmaakbeurten, adviseren wij u één keer per jaar uw kozijnen na te kijken en ze een
kleine onderhoudsbeurt te geven. Hiermee voorkomt u storingen
en het zal zeker de levensduur van uw kozijnen verlengen.
Voor reiniging van geleiding en ontwateringsleuven wordt het
volgende geadviseerd. Maak de onderdorpel van ramen, deuren,
vouwwanden en schuifsystemen met een stofzuiger goed schoon.
Verwijder stof en vuil dat zich bevindt achter de rubberdichting
met een stofzuiger voorzien van het juiste hulpstuk. Als de ontwateringsleuven (1) verstopt zijn, reinig deze dan behoedzaam met
een houten of kunststof spateltje.

Meer vragen over uw ramen en deuren?
Als u in dit verkorte onderhoudsboekje niet op
al uw vragen voldoende antwoord heeft gekregen, kunt u het beste contact opnemen met de
leverancier of het complete onderhoudsboekje
raadplegen. Naast een vakkundig advies over
onderhoud kunt u de leverancier ook aanspreken
over het afstellen van ramen en/of deuren of
over het uitvoeren van reparaties.

De uitgebreide handleiding kunt u
downloaden op de website van uw
leverancier of op www.schueco.nl.
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Kozijnen van topkwaliteit
Schüco kozijnen behoren tot de top wat
betreft betrouwbaarheid en kwaliteit.
 Bedieningscomfort
 Warmte-isolatie
 Geluidswering
 Veiligheid
 Levensduur

Schüco – Systeemoplossingen voor ramen, deuren en gevels
Met een wereldwijd netwerk van partners, architecten, adviseurs, aannemers en investeerders creëert
Schüco een duurzame gebouwenschil die is afgestemd op de behoeften van de gebruiker en in harmonie is met natuur en technologie. De gevels voldoen niet alleen aan de hoogste eisen op het gebied van
design, comfort en veiligheid. Ook wordt de CO2 uitstoot verminderd door een efficiënte omgang met
energie zodat natuurlijke bronnen in stand blijven. Het bedrijf levert met haar divisies Metaal en Kunststof producten op maat voor nieuwbouw en renovatie, ontworpen op de individuele behoeften van de
gebruiker in alle klimaatzones. Met 4.800 medewerkers, 12.000 partners en een omzet van 1,5 miljard
euro in 2013 is Schüco actief in 78 landen. Bezoek voor meer informatie www.schueco.nl
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Alle afbeeldingen in deze brochure visualiseren slechts toepassingsvoorbeelden voor Schüco producten

Schüco Nederland BV
www.schueco.nl

Om nóg langer plezier te beleven aan uw
Schüco raam- en deurelementen raden
wij u aan de complete handleiding voor
bediening en onderhoud zorgvuldig door
te nemen. Een uitgebreide variant is als
PDF te downloaden bij uw leverancier of
op www.schueco.nl.

