Ako sa starať o vonkajšie žalúzie nielen v
zime
Bratislava 9. januára 2019 – Vonkajšie žalúzie nám preukazujú veľkú službu nielen cez
leto, ale aj v zime. Po celý rok nás totiž chránia – pred teplom, chladom, nechceným
svetlom aj zvedavými pohľadmi z ulice. Nevyžadujú našu veľkú pozornosť, ale
jednoduchú starostlivosť dvakrát ročne si zaslúžia. A my potom môžeme využívať ich
predností naplno.

V zime opatrne

V zimnom období ohrozuje žalúzie predovšetkým
primrznutie, námraza alebo zasneženie. „Pri
vonkajších žalúziách cez zimu kontrolujeme, či
lamely neprimrzli k sebe, vodiacim lištám alebo
parapete. Pokiaľ nájdeme námrazu, je potrebné ju
opatrne
odstrániť.
Prípadnému
poškodeniu
predídeme aj tým, že v mrazivom období necháme
žalúzie v rovnakej polohe,“ odporúča Filip Šimara,
obchodný riaditeľ významného výrobcu tienenia
CLIMAX. Keby sa námraza neodstránila, hrozilo by
poškodenie jednotlivých lamiel, prípadne celej žalúzie. „CLIMAX ponúka tiež motory s
elektronickou ochranou proti primrznutiu žalúzie alebo brániace jej nabehnutiu na prekážku,“
dodáva Filip Šimara.

Cez leto naplno

Dvakrát ročne zbavíme žalúzie všetkých nečistôt –
prachu, hmyzu, peľu, lístia a pod. Na umytie žalúzií
môžeme použiť záhradnú hadicu alebo parný čistič.
Vystačíme si aj s bežnými čistiacimi prostriedkami,
ako sú mydlo, jar a vlažná voda. Úplne sa vyhneme
všetkým agresívnym saponátom, rozpúšťadlám a
riedidlám.

Žalúzie sklopíme do zvislej polohy a každú lamelu
zvlášť očistíme navlhčenou utierkou alebo hubkou.
Postupujeme jedným smerom, aby sme špinu
neroznášali ďalej. V prípade silného znečistenia
naplníme rozprašovač mydlovým roztokom, žalúzie
postriekame a necháme roztok chvíľu pôsobiť
(nemal by však na žalúziách zaschnúť). Potom
lamely dočistíme ručne a rovnakým spôsobom

umyjeme aj vodiace lišty. Nakoniec čistou vodou spláchneme zo žalúzií všetky nečistoty a
necháme ich voľne uschnúť.
Okrem umytia je tiež dôležité urobiť bežnú revíziu technického stavu a funkčnosti žalúzií.
Skontrolujeme, či môžeme žalúzie rovnomerne vyťahovať a spúšťať, či nie sú príliš
opotrebované pásky a vodiace lišty, a v neposlednom rade hlučnosť chodu. V prípade
akýchkoľvek porúch kontaktujeme odborníkov.

Viac informácií a inšpirácie nájdete na www.servisclimax.sk
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Spoločnosť CLIMAX je najväčším výrobcom tieniacej techniky v Českej republike. Zamestnáva 428
zamestnancov a patrí k významným zamestnávateľom v Zlínskom kraji. Na trhu pôsobí už od roku 1993 a po celú
dobu svojej existencie kladie dôraz na kvalitu a špičkové spracovanie svojich výrobkov. Výroba, sídlo spoločnosti
a vlastné vývojové centrum sa nachádza vo Vsetíne. Viac než polovica všetkých výrobkov smeruje na export do
krajín západnej Európy, na Slovensku má rozsiahlu sieť CLIMAX PARTNEROV. CLIMAX vyrába vonkajšie
žalúzie a rolety, markízy, zvislé fasádne clony, vnútorné látkové tienenie, pergoly, siete proti hmyzu a vnútorné
žalúzie.

