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Montážní pokyny 
 
Aby se vyloučilo případné poškození stavby, musí zpracovatel zásadně dodržovat 
montážní směrnice. Také pro speciální detailní řešení zadaná zadavatelem jsou 
následující údaje základem odborné montáže. 
 
 

•  Při montáži hliníkových okenních parapetů musí  být při teplotním rozdílu 50 
°C zohledn ěno podélné roztažení až 1,2 mm na metr. Na základě podélné 
dilatace by neměl být hliníkový okenní parapet pevně napojen do omítky nebo 
tělesa stavby.  

 
•  Abychom dilataci udrželi pod kontrolou, musí být okenní parapety s celkovou 

délkou nad 3000 mm rozděleny a opatřeny spojovacími prvky GUTMANN. 
 

• Dilatační spára by měla činit minimálně 12 mm, aby mohla být dilatace 
zachycena. 

 
• Spojovací prvky okenního parapetu musí být utěsněny silikonem na části pro 

našroubování. 
 

• Přesah okenního parapetu přes hotovou vnější fasádu musí činit minimálně 
30-40 mm. 

 
• Zásadně doporučujeme pro tlumení hluku, např. při dešti, vybavit okenní 

parametry tlumením. 
 

• Po montáži musí být ještě k dispozici 6° odtokový úkos.  
 

• Při upevnění okenních parapetů musí být umístěno těsnění mezi část 
okenního parapetu pro našroubování a okno. 

 
• Pro upevnění musí být používány pozinkované šrouby nebo šrouby v kvalitě 

V2A s plastovými podložkami. 
 

• Při vyložení 150 mm nebo větším musí být použit speciální držák GUTMANN 
ve vzdálenosti cca 600 mm. Při délce parapetu do 1,2 m musí být nasazen 
uprostřed držák.  

 
• Při použití hliníkové koncovky musí být před montáží na hraně okenního 

parapetu nanesen silikon. 
 

• Při začištění uzávěrů musí být vyplněna dilatační spára pomocí předstlačené 
těsnicí pásky příp. přesně provedeného silikonového vyplnění mezi palubním 
kusem okenního parapetu a omítkou. 

 
• Ochranná fólie nalepená pro ochranu lícové strany okenního parapetu je 

omezeně odolná vůči UV záření. Během skladování je třeba ji chránit proti 
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účinkům slunečnímu záření. Fólie musí být odstraněna nejpozději tři měsíce 
po montáži! (Fólie je recyklovatelná) 

 
Při montáži okenních parapetů GUTMANN a příslušenství musí být dodržovány 
technické požadavky směrnic "Montáž v rámci zajišťování kvality RAL u oken a 
dveří“. K objednání na telefonním čísle: 069/95 50 54-0. 
 

Pokyny pro dodávku 
• Hliníkové okenní parapety GUTMANN se dodávají ve výrobních délkách 6000 

mm s podélným děrováním 42 x 7 se vzdáleností 250 mm u části pro 
našroubování. 

• V případě potřeby mohou být dodávány také na vyžádání fixní délky s 
přirážkou k ceně. 

 
Balicí jednotky (VE): 

• Vyložení 50 - 90 mm =     VE 36 m 
• Vyložení 110 - 130 mm = VE 48 m 
• Vyložení 150 - 195 mm = VE 36 m 
• Vyložení 210 - 280 mm = VE 24 m 
• Vyložení 300 - 400 mm = VE 12 m 

 
Tlumení: 

• Tlumicí pásek musí být objednán extra! 
• Provedení GUTMANN standard: 

Polepení 1/3 plochy, počínaje 50 mm za okapní hranou, tzn.  
při vyložení 90 mm = tlumicí pásek 30 mm 
při vyložení 150 mm = tlumicí pásek 50 mm 
při vyložení 360 mm = tlumicí pásek (2x) 80 mm 
Toto provedení dostačuje podle zkušeností k dosažení dostatečného utlumení 
proti hluku. 
 

Povrchy k dodání:  
Ze skladu lze dodat okenní parapety s následující povrchy: 
 

o Eloxovaný 
Přírodně eloxovaný = E 6/EV I 
Střední bronz eloxovaný  = E 6/G 2I4 
Tmavý bronz eloxovaný  = E 6/G 2I6 

 
o Práškový povlak bílý = RAL 9016 
• Povrchovka dle vzorníku RAL je možná na zvláštní objednávku. 
• Na základě rostoucích ekologických vlivů bychom Vás chtěli odradit od 

používání neopracovaných okenních parapetů. 
• Okenní parapety s opracovaným povrchem jsou dodávány zásadně s 

ochrannou fólií. 
• U okenních parapetů s opracovaným povrchem se musí počítat s náběhem 

30-50 mm podmíněným výrobou (zavěšení/kontaktní místo).  


