
Izolace do okna Lagrada
Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k obsluze

a uschovejte jej pro případ pozdější potřeby.

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení výrobku Lagrada. Zboží značky Lagrada je vyráběno za použití nejnovějších výrobních 
metod s důrazem na kvalitu, snadnou obsluhu a dlouhou životnost.
Před použitím si přečtěte tento návod a důsledně se jím řiďte. Na poškození způsobená nedodržením pokynů k obsluze 
nemůže být uplatněna záruka. Návod uschovejte pro případné pozdější použití.

Obsah balení
4 m dlouhé těsnění lichoběžníkového tvaru se všitým zipem se dvěma jezdci.
8,3 m dlouhý samolepící suchý zip

Před použitím zkontrolujte obsah balení.

Montáž
1) Zvolte si styl otevírání okna, tak aby vznikl dostatečný prostor pro vsunutí klimatizační hadice. Je nutné se rozhod-

nout, zda budete otevírat okno na ventilaci či plným otevřením.
2) Otevřete okno a odstraňte nečistoty a mastnotu z ploch, na které budete lepit. Před nalepením pásky se ujistěte, že 

lepidlo nepoškodí povrch okna.
3) Odměřte a ustříhněte kusy samolepícího suchého zipu, tak aby pokrývali strany vámi zvoleného stylu otevírání okna 

(rám i křídlo okna). Při naměřování délky, je potřeba dát pozor, aby se pásky po nalepení nepřekrývali.
4) Nalepte pásky na rám okna, při nalepování se držíme zásady, že okno musí jít i po nalepení stále bez problému zavřít 

a suchý zip nesmí být zakryt okenním křídlem při jeho zavření.
5) Nalepte předem odměřené pásky na vnitřní stranu křídla okna, tak aby neovlivnili zavírání okna.
6) Na těsnění si nalezněte střed strany a ten připevněte do středu pásky umístěné na rámu okna. Poté s mírným 

napnutím pokračujte směrem od středu až na konec suchého zipu. Je doporučeno v rohu okna uvolnit napnutí, čímž 
předejdete pozdější nepříjemnosti s přivíráním zipu do rámu okna. Může se stát, že těsnění bude delšího rozměru, 
než je délka tří Vámi vybraných stran, v takovémto případě přebytečné konce zahneme do zbývajícího směru, tak 
aby nepřekáželi otevírání okna. K rámu okna se vždy lepí strana, která je vzdálenější k všitému zipu. Zip musí zůstat 
zavřený.

7) Okno zavřeme a přesvědčíme se, že těsnění není nikde skřípnuté.
8) Stejným způsobem postupujeme při připevňování druhé strany těsnění na křídlo okna. Při přichytávání se snažíme 

dodržet přibližně stejnou vzdálenost, od středu, jako na rámu okna.
9) Okno opatrně pootevřeme a přesvědčíme se, že suchý zip je přichycen v plné délce na obou stranách. Pomocí jezdců 

vytvoříme vhodný otvor pro vsunutí hadice od klimatizace. 

Dbejte zvýšené opatrnosti při zavírání okna s namontovanou izolací, mohlo by dojít k přivření zipu do okna a tím 
k jeho poškození, takovouto závadu nebude možné uznat v reklamačním řízení!
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