
 

Gebruiks-, Onderhouds- en reinigingsinstructies 
 

 

1) Gebruiksaanwijzing draaikiepramen: 
Bij draaikiepramen is een bedieningsgreep aanwezig. 
Met deze gemakkelijke “één-handsbediening” bestuurt 
u met een hand alle functies. 
 
Kontinu-ventilatie stand (stand 2) is alleen mogelijk bij 
verdekt liggend beslag. 
 
Andere elementen, zoals bijvoorbeeld kiepramen, hef-
schuifpuien, kiep-schuifpuien en 
buitendeuren, zijn voorzien van een andere 
bedieningssysteem. 
 

 

2) Onderhoudtips voor kunststof K-Vision ramen en deuren: 
Gefeliciteerd met de aankoop van uw K-Vision kunststof ramen en deuren. 
Onze producten zijn van de beste kwaliteit. Voor een jarenlang onbezorgd plezier van uw ramen en 
deuren is het raadzaam onderstaande tips uit te voeren. 
 

Een schoon raam:  uw trots! 
Door de hoge kwaliteit van de gebruikte materialen is een eenvoudige reiniging voldoende.   
U kunt hierbij denken aan : water en zeep, een niet schurend schoonmaakmiddel. Zo houdt u 
het raam jarenlang schoon. Wanneer u onverhoopt met een buitengewoon ernstige 
verontreiniging te maken krijgt, kunt u altijd bij Innova Geveltechniek terecht voor de juiste 
oplossing. 
 
Houd bewegende delen in beweging 
Onderhoud is de beste garantie voor jarenlang gebruiksgemak. U hoeft hiervoor slechts 
tweemaal per jaar de smeerpunten met naaimachine-olie of vaseline in te smeren. Met dit 
onderhoud bent u ook zeker van de goede sluiting van het raam of de deur. 
 

Frisse lucht verhoogt het woongenot 
Juist met  K-Vision ramen en deuren bent u zeker van een tochtvrij huis. Hierdoor ontstaat er 
wel een ander klimaat in de woning. De oude tocht in het huis voorkwam een muffe en 
vochtige lucht. Met de goede kwaliteit van de nieuwe ramen en deuren moet u hiermee 
rekening houden. De door het koken, baden en ademen stijgende luchtvochtigheid kan 
alleen door een goede ventilatie ontsnappen. 

 



 

Daarom : 
Is tijdig luchten of ventileren zo belangrijk. Ideaal zijn hiervoor de ventilatieroosters in de 
ramen. Deze moeten dan natuurlijk wel schoon zijn. De stofzuiger is hiervoor bij uitstek 
geschikt. Niet alleen zult u er zich goed bij voelen, ook de woning kan op deze manier 
“ademen”. 
 
 
Tips : 
Een gordijn zorgt er nog meer voor dat de warmte in huis blijft. Toch mag de warme 
luchtcirculatie van de verwarming niet geblokkeerd worden. Zorgt u er dan ook voor dat de 
gordijnen ter hoogte van de vensterbank reiken. Tussen het raam en het gordijn is het 
raadzaam ene ruimte aan te houden van ongeveer 30 cm. 
Wanneer u eigenhandig veranderingen aanbrengt in of op de kozijnen, kan de garantie 
vervallen. Denkt u hieraan en ga bijvoorbeeld niet zelf boren in het kunststof kozijn. Als u 
bijvoorbeeld een vitrage wilt ophangen, dan heeft de leverancier handige oplossingen. 
Kunststof is onderhoudsarm. Als u de ramen lapt, neemt u dan ook het kunststof mee, zo 
blijven deze mooi. 

 

3) Reinigingsadvies K-Vision kunststof ramen en deuren 
Bij een normale vervuiling van uw ramen, deuren en kozijnen is een synthetisch schoonmaakmiddel 
voldoende. U kunt daarbij denken aan producten als Ajax. Kenmerkend aan deze middelen is dat ze 
niet schuren. Wanneer u een schuurmiddel gebruikt, is de schade onherstelbaar! Producten als Jif 
zijn uit den boze. U begrijpt dat de toe te passen schoonmaakmaterialen die een schurende werking 
hebben niet zijn toegestaan. Voorkom daar om het gebruik van schuursponzen, staalwol of zelfs een 
eenvoudige pannenspons. Bij bijzonder hardnekkige vervuiling kunt u altijd terecht bij Innova 
Geveltechniek. 
 
 
Service en onderhoudscontract 
Een jaarlijkse onderhoudsbeurt van het raambeslag en de afdichtingen met onze onderhoudskit is 
aanbevolen. Die set bestaat uit producten die zijn ontworpen voor het onderhoud van dichtingen 
(onderhoudsstick), beslag of moeilijk te reinigen kozijnen. Kunststof ramen zijn altijd uitgerust met 
duurzaam raambeslag. Toch is het aangeraden om af en toe te controleren of het raambeslag 
gesmeerd moet worden. Zo houd je het zeker in perfecte staat en gaat het jarenlang mee. 
Wij kunnen voor u een vrijblijvende service en onderhoudscontract opmaken. 
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