








 

Prohlá�ení o shod! 

 

 

Podle zákona !. 22/1997 Sb. V platném zn"ní a 

Na#ízení vlády !. 163/2002 Sb. Ve zn"ní na#ízení vlády !. 312/2005 

 

Výrobce : Balkony,s.r.o. , I O:!03722651 
 prohla�uje a potvrzuje na svou výlu!nou odpov"dnost, �e výrobek 

 

Rámové a bezrámové zasklívání lod�ií - systém HART".  

Varianty:  Standard, Klima, Komfort, Komfort ESG 

 

Byla provedena shoda dle norem: 

EN 1991-1-4 

EN ISO 717-1 

EN 573-3, s mechanickými vlastnostmi podle EN 755-2 

EN 573-1 a� 3  Chemické slo�ení EN 755-1 Technické dodací p#edpisy EN 755-3 a� 9  Mezní úchylky 
rozm"r$ a tvar$ EN 515  Hliník a slitiny hliníku � výrobky tvá#ené- ozna!ování stav$, 24401 Slitiny 
hliníku AlMgSi 
 

Tepeln"  tvrzené sodnovápenatok#emi!ité sklo � provedená shoda dle na#ízení vlády !. 178/1997 ve 

zn"ní na#ízení vlády !. 81/1999 Sb. s následnou technickou specifikací :%SN EN 12150-1(2001) 

 

Balkony,s.r.o. 

Karel Hart 

jednatel 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Horní profil 

vodící a pojezdová konstrukce 

vyto�ení skel 

a zajišt�ní 

 Otá�ející se sklen�né tabule 

4) Otá�ející se 

sklen�né tabule 

 Spodní profil 

Nosná a pojezdová konstrukce 

Balkony,s.r.o. 

 

Praha 

I�O: 03722651 

 

 

 

 

Zasklívací systém z bezpe�nostního tvrzeného skla RESTEX tlouš�ky 

6 mm a 8mm / výrobce – Isotherm Kaplice,s.r.o./ a hliníkových profil� 

pro zasklení lodžií dom� všech typ�.  

 

Systém lze použít pro lodžie rovné,  rohové a lodžie jednostrann� �i 

oboustrann� �áste�n� p�edsunuté. Hlavní výhodou je použití p�i   

zasklení lodžií p�lkulatých, kulatých. Dále je možné zasklít stavební 

otvor do výšky 3 m. 

Nevhodné pro zasklívání klasických balkon� zcela p�edsunutých, kde 

není možné uchytit horní pojezdovou kolejnici  ve stropním panelu. 

 

Mezi výhody pat�í snadné a bezpe�né mytí skel. Neovliv�uje 
architektonický vzhled budovy, krátká doba montáže, dlouhá 
životnost Staticky nenarušuje stávající stavební konstrukce. 
Z požárního hlediska vyhovuje ší�ení plamene pro bytové domy. 

 

 

 

 

Sklen�né tabule - bezpe�nostní tvrzené sklo zn. RESTEX  tl. 6 mm, 

hrany zabroušené. spl�uje základní požadavky  podle na�ízení vlády �. 

178/1997 Sb., konkretizované harmonizovanou �SN 70 1570 a PN 70 

1515  a je za podmínek výše uvedeného použití bezpe�ný. 

Horní a spodní vedení, profily pro posuv a zajišt�ní  sklen�ných tabulí 

– hliníková slitina AlMgSi 0,5, vyrobené dle normy DIN 1725, 1748 a 

ISO 9002.  Profil je opat�en práškovou vypalovací  barvou bílé barvy 

RAL 9016. 

 

Mezi ostatní sou�ásti pat�í plastové dílce vyrobené z materiálu Tiulit 

ML 04 a Tiulit MCH 02. Tyto plastové dílce jsou stabilizovány proti 

UV zá�ení a jsou vyrobeny ve shod� zákona �. 22/1997. Dále jsou 

v systému použity mosazné dílce/ kole�ka/, pláš�ové kotvy a AL nýty  

SEGNOR , vyrobeny dle ISO 9002. Ostatní použité plasty jsou 

vyrobeny z neho�lavých materiál�. 

 

 

 

 Horní vedení bez vyhybky  na otá�ení skel,  spodní vodící  vedení, 

sklen�né tabule vsazené na kratších stranách do hliníkových profil� s 

pojezdovými vodícími kole�ky /horní vedení/ a plastovými  nosným 

pojezdovým vedením  /dolní vedení/, profilové PVC t�sn�ní krajních 

skel k ut�sn�ní nerovností bo�ních st�n balkonu. Systém je zav�šen na 

horním vedení, které je p�ipevn�no ke stropnímu prvku lodžie kotvami 

do betonu. Nosná �ást je však na spodním vedení.  

Sklen�né tabule se posouvají v horním profilu k bo�ní st�n� 
lodžie, ke které se oto�í a zajistí. Otev�ení m�že být bu� jen �áste�né 

anebo úplné. Odsouvání skel je volitelné bu� na jednu  druhou stranu 

nebo na ob� strany. Skla se mohou p�i otá�ení do boku mírn� 
vychýlit. Toto sklo se mírným zatla�ením posune do parkovišt� a 
tím zajistí. 

Po úplném uzav�ení lodžie se systém zajistí proti možnosti otev�ení 

zven�í  

 

 

 

Mazání horních pojezdových kole�ek olejem jednou za rok a �išt�ní 

vn�jší strany skel umožn�no posunutím a oto�ením skel k vnit�ní bo�ní 

st�n� lodžie  

 

Výrobce 

Tel./fax:   844158746 

 

http://www.balkony.cz 

Technická zpráva 

Materiál 

Popis systému - funk�nost 

 

 

 
• do  4 m p�i odsouvání a otá�ení skel na jednu stranu lodžie  

• výška zasklení - do 3,5 m  

• ší�ka tabule - cca 550 mm až 720 mm  

• tlouš�ka tabule - 6 mm nebo 8 mm 

• plošná /sklo/ - 15 kg  

• na b�žný metr /systém/ - 25 kg.m2 /p�i výšce zasklení 1,5 m/  

Tepeln� technické a zvukové vlastnosti: 

• snížení spot�eby energie na vytáp�ní  / provedeny autorizované 

zkoušky/ cca. o 35 % /sou�initel prostupu tepla k = 5,21 Wm-2k-1 

• snížení prostupnosti zvuku  / provedeny autorizované zkoušky/ 

cca. o 30 % / Rw= 14 dB 

Realizace 
Systém je p�ed realizací a montáží p�ipraven. Vlastní realizace 

p�edstavuje p�ipevn�ní horního profilu do stropního prvku lodžie 

pomocí kotev do beton� nebo šroub�, nasazení skel a p�ipevn�ní spodní 

nosné kolejnice na zábradlí �i do podlahy lodžie.  Dále m�že se dle 

p�ání zákazníka provést celkové zat�sn�ní balkon�, tj. zat�sn�ní otvor� 

v zábradlí lodžie. 

Zateplení spodní �ásti zábradlí – požární hledisko 

Konstrukce výplní mezer zábradlí p�i zasklení lodžie lze hodnotit 

z hlediska požární bezpe�nosti jako svislé konstrukce – st�ny. Pro 

výpln� mezer a zat�sn�ní zábradlí p�i zasklení lodžie jsou vhodné 

deskové materiály a konstrukce. 

1. bez nároku na jakoukoliv požární odolnost – polykarb. desky, 

2. Požární odolnost 30 min, stupe� ho�lavosti A 

- Drátosklo 6 mm 

- Sádrokartonové systémy Knauf  

- St�na s kovovou kostrou, oboustrann� opláš�ovaná plechy 

ocelovými  i hliníkovými válcovanými za tepla i za studena o 

jmenovité tlouš�ce nejmén� 0,8 mm, prostor  uvnit� p�íky vypln�n 

neho�lavými hmotami z minerální vlny, plsti nebo �edi�ové vlny. 

-  Lignátové desky min. tlouš�ka 5 mm 

 

 

Délka zasklení, tepelné a zvukové vlastnosti 

Provoz a údržba  

Technické nákresy 

Spodní  

profil 

 nosná   

kolejnice 

 

Sklen�ná 

 tabule 

Kole�ka 2 x na  jedné 

sklen�né tabuli 

Uzav�ená lodžie 

Bo�ní 

t�sn�ní 

ke 

st�n� 

 

Zábradlí – kovové 

nebo betonové 

 

Zasklívací systém lodžií z posuvných bezrámových  a 
oto�ných sklen�ných dílc� Klima, Standart 

  



Zákazník:…………………………………………………………………Datum: ……………….. 

 
Základní návod a údržba bezrámového zasklívacího systému  
 
Pro dlouhou životnost dodržujte p�i užívání systému následující pravidla: 

• Pro posun a otevírání k�ídla nepoužívejte hrubou sílu. 

• Nezapome�te odjistit zámky u prvního k�ídla. 

• K otev�ení prosklené st�ny je nutné zajet s k�ídlem na konec kolejnice, tak aby došlo k plynulému 
pojezdu vrchní �ásti skla ve výhybce u horní kolejnice.  Následn� sklo oto�it a celé k�ídlo zasunout 
k boku lodžie. U ostatních k�ídel postup opakujte – pro otev�ení je nutné každé k�ídlo posunout až ke 
st�n�. Dbejte na zajišt�ní složených skel u st�ny. 

• P�i uzavírání je postup stejný. Sklen�nou tabuli zav�ete a tahem posu�te až k t�sn�ní na st�n� 
lodžie, �i sousedního k�ídla. Dbejte na správnou polohu k�ídel. 

• Otevírání a zavírání st�ny provád�jte pomalým pojezdem a vždy po�ítejte s mírným odporem a 
možnou deformací t�sn�ní p�i dojezdu jednotlivých k�ídel k sob�. T�sn�ní je vyrobeno ze silikonové 
sm�si a krom� b�žného umývání nevyžaduje žádnou údržbu. Je UV stabilní a jeho elasticita je 
zaru�ena na dlouhou �adu let. 

• Otá�ení u bezrámového oto�ného systému KLIMA se provede tak, že první oto�né sklo se otá�í na 
pantu, 2 až X sklo se �ádn� zasune ke stran� a bez použití síly se sklo oto�í a zajistí. Drobné 
propadnutí skla p�i oto�ení není na závadu. V p�ípad�, že to nelze provést, nesnažte se sklo oto�it 
hrubou silou. Dojde k poškození kolejnice a mechanismu otá�ení.  

 
Vodicí profily jsou povrchov� upraveny práškovou vypalovanou barvou – Komaxitem. Chra�te 

je proti mechanickému poškození. V p�ípad� mechanického poškození (poškrábání laku) lze toto 
místo opravit pomocí autolaku stejné barvy (RAL 9016 – bílá) 

Zasklívací systém nevyžaduje mimo�ádnou údržbu. Pro dlouhou životnost a bezvadnou funkci 
však doporu�ujeme: 

- �istit dráhu posunu k�ídel od prachu a hrubých ne�istot (listí, led, sníh), �istit 
drenážní otvory 

- v prašném prost�edí ob�as vysát prach z mohérového t�sn�ní 
P�i mytí používejte b�žné �isticí prost�edky, které neobsahují organická rozpoušt�dla a tzv. 

tekuté písky, ani jiná brusiva. 
Pokud dojde k hlu�nému posuvu s velkým odporem, zkontrolujte, zda není u kole�ek k�ídel 

hrubá ne�istota nebo zda není zne�išt�na vodicí lišta. 
Mytí prosklené st�ny je zjednodušeno možností umýt skla z obou stran pohodln� z lodžie p�i 

otevírání jednotlivých k�ídel. 
Dodržujte pravidelný režim v�trání! Zasklením lodžie systémem s výhybkou je výrazn� 

omezeno odv�trávání vzdušné vlhkosti, která se na lodžii vytvá�í. Dochází tím k „rosení“ skel, zvlášt� 
v podzimních a zimních m�sících. Mírným pootev�ením oken docílíte velmi rychlého vyv�trání. Tento 
režim sta�í udržovat 1x – 2x denn�. 

Provede-li uživatel bytu jakýkoli zásah do konstrukce systému bez souhlasu 
dodavatele, nebo  nedodrží-li uživatel podmínky obsluhy a údržby, p�estane na n� platit záruka. 
Uživatel bytu byl osobn� seznámen s návodem obsluhy a údržby zasklívacího systému, které byly 
p�edány k užívání bez závad. Tímto dnem zodpovídá za vady a poškození, které mohou vzniknout 
nesprávnou manipulací, používáním a nevykonáváním pravidelné údržby. Na druhé stran� 
p�edávacího protokolu je podrobný návod k obsluze. 

 
Záru�ní �ád – Záru�ní list 

 
Na výrobek se poskytuje záruka délce trvání 24 m�síc� ode dne jeho p�edání k užívání.  

Reklamace Vás žádáme doru�it písemnou formou na adresu sídla naší spole�nosti: Balkony,s.r.o.,  

K reklamaci je bezpodmíne�n� nutné doložit kopii p�edávacího protokolu. 

Absence dokladu (p�edávacího protokolu) neumož�uje posoudit v�asnost reklamace a oprávn�nost nároku, tzn., 

že reklamace nebude uznána. 

Reklama�ní nároky se �ídí Ob�anským zákoníkem 

Oprávn�n� reklamovaná vada m�že být uznána ihned, pop�ípad� ve, lh�t� nezbytn� nutné, nap�.: znalecký 

posudek, nelze-li posoudit bezprost�edn� p�i reklamaci. Do této doby se nezapo�ítává doba nezbytná 

k odbornému posouzení reklamované vady. 

Reklamace bude vy�ízena do 30-ti dn� ode dne uznání reklamované vady. 

Reklamace se nevztahuje na b�žné opot�ebení nad rámec p�edpokládaného užití, �i ú�elovosti, jakož i na 

nevhodné používání, jakékoli neodborné zásahy a jakékoli mechanické zásahy, �i poškození, ulomení �ástí 

výrobku a poškození nevhodným mechanickým zacházením. 

 

Podpis: 
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