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ZÁVES PRE OKNO, OKNO OBSAHUJÚCE SÚBOR TAKÝCHTO ZÁVESOV A SPÔSOB
INŠTALÁCIE TAKÉHO OKNA

Opis

Oblasť techniky

[0001] Tento vynález sa týka závesu pre okno, ktoré má rám a krídlo, pričom tento záves

obsahuje súbor komponentov závesu vrátane rámovej časti závesu, krídlovej časti závesu,
montážneho usporiadania a niekoľkých súčastí podporujúcich pohyb. Tento vynález sa

ďalej týka okna obsahujúceho súbor závesov s montážnym usporiadaním a spôsobu

inštalácie takéhoto okna.

Doterajší stav techniky

[0002] Okien môže byť v zásade poskytovaných niekoľko rôznych typov, ktoré môžu

zahŕňať viac či menej komplikované konštrukcie na to, aby umožňovali otváranie krídla

a plnili aj ďalšie funkcie, ako je napríklad vetranie, a zároveň umožňovali čistenie vonkajšej

strany okennej tabule z vnútornej strany budovy. Medzi tieto rôzne typy patria okná
konfigurované na inštaláciu do šikmej strechy, u ktorých jedným z typov sú strešné okná

výkyvného typu, pričom os závesu sa nachádza buď v strede okna, alebo je voči stredu
posunutá, a výklopno-kývne strešné okná (t.j. so závesom hore), ktoré sa dajú na umývanie

otočiť pomocou medziľahlého rámu.

[0003] Tieto požiadavky sú umožnené vďaka použitiu závesu s osobitnými pohybovými

vzorcami, čo zase umožňuje dosiahnuť v zatvorenej polohe strešného okna prekrytie

medzi krycími prvkami pripevnenými k rámu a komplementárnymi krycími prvkami
pripevnenými ku krídlu.

[0004] Jedným z veľmi osvedčených typov závesu je otočný záves obsahujúci vodiaci prvok

na rámovej časti závesu, ktorý pôsobí v súčinnosti s klznou koľajnicou na krídlovej časti

závesu. Takéto otočné závesy sú opísané napríklad v dokumentoch EP 1 038 083 B1 a
EP 1 781 883 B1 tohto prihlasovateľa, a sú veľmi všestranné, pokiaľ ide o oblasti nasadenia
a prispôsobenie komponentov. Príklady strešných okien s takýmito prispôsobenými
závesmi sú uvedené v zverejnených európskych patentových prihláškach EP 2 770 146 A1

a EP 2 770 149 A1 tohto prihlasovateľa.

[0005] Pretože sú však tradičné otočné závesy na to, aby správne fungovali, do istej miery

závislé od trecích síl, je žiaduce v určitých oblastiach použitia použiť alternatívnu

konfiguráciu závesu, v ktorej je požadovaný pohybový vzorec zabezpečovaný spojkovým
mechanizmom. Použitie takýchto závesov, známych ako takzvané pantografové závesy,

obsahujúcich spojkové mechanizmy, je obvykle najčastejšie známe z oblasti nábytku, ale je

dobre známe použitie takýchto závesov aj na strešné okná. Príklady z doterajšieho stavu
techniky zahŕňajú dánsky patent č. 114321, patent USA č. 4,446,597 a európske patenty

EP 22 657 B1 a EP 89 813 B1 tohto prihlasovateľa, a súbežnú medzinárodnú prihlášku

WO 2017/076416 A1 a dokument US 6 138 325.

[0006] Montáž závesu obsahujúceho spojkový mechanizmus môže byť náročná, pretože
rámová časť závesu a krídlová časť závesu sú zo svojej podstaty navzájom spojené

prostredníctvom samotného spojkového mechanizmu. V dôsledku toho môže byť montáž

okenného krídla do rámu pre jednu osobu ťažká a zložitá, ak vezmeme do úvahy, že v kroku

inštalácie okenného krídla musí osoba, ktorá vykonáva inštaláciu, držať okenné krídlo na
správnom mieste a súčasne pripevniť záves. Proces inštalácie často komplikuje obmedzený

dostupný priestor, pretože súbor závesov sa musí umiestniť medzi krídlo a rám, do
medzery, ktorá musí byť zo zrejmých dôvodov čo možno najmenšia, a to obmedzuje
stupeň voľnosti priečneho pohybu, t.j. pohybu v smeroch kolmých na rovinu závesu

vymedzenú základovou doskou rámovej časti závesu. A navyše, keď už je raz okno

nainštalované, je potom z rovnakého dôvodu, ako bolo uvedené vyššie, ťažké odmontovať

krídlo okna bez toho, aby sa zapojila viac než jedna osoba. Preto vzniká potreba zdokonaliť
riešenie pre inštaláciu okna, najmä pokiaľ ide o pripojenie závesu k rámu okna.

Podstata vynálezu

[0007] V tejto situácii je úlohou predkladaného vynálezu vylepšiť záves toho druhu, ktorý

je uvedený v úvode, z hľadiska celkových montážnych podmienok.

[0008] V prvom aspekte sú tento a ďalšie ciele splnené poskytnutím závesu pre okno,

ktoré má rám a krídlo, a uspôsobeného tak, aby vymedzoval os závesu okna, pričom

uvedený záves obsahuje súbor komponentov závesu vrátane: rámovej časti závesu, ktorá
má základovú dosku konfigurovanú na spojenie s niektorým rámovým členom rámu;

krídlovej

časti

závesu,

ktorá

má

základovú

dosku

konfigurovanú

na

spojenie

s niektorým krídlovým členom krídla; montážneho usporiadania konfigurovaného tak, aby

napomáhalo pri uvádzaní závesu z dodávaného stavu do namontovaného stavu, v ktorom
je základová doska rámovej časti závesu spojená s rámovým členom a základová doska
krídlovej časti závesu s krídlovým členom; a niekoľkých súčastí podporujúcich pohyb,

spojených s príslušnou základovou doskou rámovej časti závesu a krídlovej časti závesu, a
konfigurovaných tak, aby umožňovali krídlovej časti závesu zaujímať nejaký uhol vzhľadom
na rámovú časť závesu, pričom základová doska rámovej časti závesu vymedzuje závesovú

rovinu v namontovanom stave závesu v podstate kolmú na os závesu okna, pričom
základová doska krídlovej časti závesu je v podstate rovnobežná so základovou doskou

rámovej časti závesu, a aspoň jeden súbor spojovacích prostriedkov konfigurovaných na
to, aby zaberali s príslušnými spojovacími prostriedkami ostatných komponentov zo
súboru komponentov závesu, pričom spojovacie prostriedky montážneho usporiadania

obsahujú aspoň jeden prijímací člen poskytnutý na uvedenej aspoň jednej montážnej
doske na to, aby sa dostal do záberu s príslušným záberovým členom spojovacích

prostriedkov ostatných komponentov závesu pri pohybe ostatných komponentov závesu
v podstate rovnobežne s uvedenou rovinou závesu tak, aby sa zabezpečilo rozoberateľné

spojenie medzi ostatnými komponentmi závesu a uvedenou aspoň jednou montážnou

doskou, tým, že nejakým prvým záběrovým členom spojovacích prostriedkov ostatných
komponentov závesu je zástrčka poskytnutá na základovej doske rámovej časti závesu
a nejakým prvým prijímacím členom je štrbina v uvedenej aspoň jednej montážnej doske,

uspôsobená na vloženie uvedenej zástrčky, aby sa zabezpečilo aspoň dočasné pridržanie
ostatných komponentov závesu na uvedenej aspoň jednej montážnej doske, a tým že

nejaký druhý záberový člen spojovacích prostriedkov ostatných komponentov závesu
obsahuje stupienkovú časť a druhý prijímací člen spojovacích prostriedkov montážneho
usporiadania obsahuje pružinou predpínaný západkový prvok vybavený opornou časťou,

ktorá v namontovanom stave zaberá s uvedenou stupienkovou časťou, pričom pružinové

predpínanie západkového prvku je zabezpečené listovou pružinou a západkový prvok
obsahuje nejakú časť na záber pružiny, a tým, že pružinou predpínaný západkový prvok
obsahuje jazýčkovú časť slúžiacu ako rukoväť na uvoľnenie rozoberateľného spojenia.

[0009] Dosiahnuť

uľahčenú

inštaláciu

zamýšľaného

okna

je

možné

poskytnutím

montážneho usporiadania s jednou alebo viacerými montážnymi doskami, ktoré majú byť

na začiatku usporiadané na rámovom člene. Záves, ktorý obsahuje montážne usporiadanie
tohto typu, tak uľahčuje uvedenie závesu z dodávaného stavu do namontovaného stavu.

Vzájomné zapadnutie spojovacích prostriedkov ostatných komponentov závesu do
spojovacích prostriedkov montážneho usporiadania sa dá uskutočniť ľahko, a pritom
zároveň prebieha iba v rovine rovnobežnej s rovinou závesu. V dôsledku toho nie sú na
dosiahnutie rozoberateľného spojenia potrebné žiadne priečne pohyby. Okrem toho

použitie prefabrikovanej montážnej dosky umožňuje, aby bola inštalácia vždy presná, pri
zohľadnení rôznych polôh a tolerancií. Poskytnutie montážnej dosky alebo montážnych

dosiek navyše umožňuje pripájanie a odpájanie bez rizika zničenia komponentov závesu
alebo vôbec akýchkoľvek častí okna pri opakovanom pripájaní a odpájaní. Je to tak preto,
lebo montážna doska môže byť konfigurovaná tak, aby umožňovala opakované pripojenie

a odpojenie okna bez použitia akýchkoľvek penetračných alebo závitových upevňovacích
prvkov zavádzaných do materiálu samotného okna a takých, ktoré by mohli spôsobiť

prasknutie. Spojovacie prostriedky môžu byť konfigurované bez použitia voľných
upevňovacích prvkov. Vyhýbaním sa použitiu voľných upevňovacích prvkov sa ešte viac
uľahčí inštalácia okna, pretože jedna osoba môže vykonať kompletnú inštaláciu bez toho,

aby musela siahať po upevňovacích prostriedkoch, ako sú skrutky atď. Tento typ inštalácie
pomocou montážnych dosiek je osobitne vhodný pri inštalácii okien v náročných

pracovných polohách, ako to často býva v prípade strešných okien. Vzhľadom na to, že sa
okno môže nachádzať v šikmej konštrukcii a môže zahŕňať pracovné polohy nad hlavou, o

ktorých je známe, že spôsobujú namáhanie chrbta a krku, je veľkou výhodou, keď je postup

inštalácie uľahčený. Treba poznamenať, že pojem „inštalácia okna“ sa chápe tak, že zahŕňa

zostavenie rôznych komponentov, ktoré predstavujú alebo tvoria okno. Počas inštalácie
okna sa spojenie s výhodou uskutoční tak, že sa najprv zástrčka zasunie do štrbiny a potom
sa základová doska rámovej časti závesu a zostávajúce ostatné komponenty závesu otočia
okolo zástrčky. Počiatočné vytvorenie záberu týchto spojovacích prostriedkov je logické a

počas inštalácie okna má inštalujúca osoba podporu v tom, že hneď ako je dosiahnuté
spojenie, váha krídla je nesená montážnou doskou spojenou s rámom. Hmotnosť krídla je

často značná, pretože krídlo nesie nielen ostatné komponenty závesu, ale aj okennú
tabuľu. Vytvorením druhého záberového člena spojovacích prostriedkov ostatných

komponentov, ktorý obsahuje stupienkovú časť, a druhého prijímacieho člena spojovacích
prostriedkov montážneho usporiadania, ktorý obsahuje pružinou predpínaný západkový
prvok vybavený opornou časťou, ktorá v namontovanom stave zaberá s uvedenou
stupienkovou časťou, je týmto spôsobom zabezpečené, že je dosiahnutý spoľahlivý záber

príslušných spojovacích prostriedkov ako logický krok počas inštalácie. Je potrebné
poznamenať, že pri použití pružinou predpínaného západkového prvku, ktorý zaberá so

stupienkovou

časťou,

možno dosiahnuť „poloautomatické“ spojenie jednoduchým

otočením krídla vzhľadom k rámu v smere zatvárania, teda bez potreby ďalších krokov

alebo nástrojov.

[0010] Definície pojmov „rám“ a „krídlo“ by sa mali interpretovať tak, že zahŕňajú

akúkoľvek konštrukciu, ktorá spĺňa

požiadavky

na to, aby pôsobila ako súčasti

v otvárateľnom okne. Aj keď je montážna doska montážneho usporiadania opísaná tak,

akoby bola konfigurovaná pre usporiadanie na stacionárnom ráme, je tiež mysliteľné

montovať záves opačne, t.j. pripevniť montážnu dosku alebo dosky na pohyblivé krídlo

alebo iný pohyblivý rám, a usporiadať ostatné komponenty zo súboru komponentov

závesu na ráme. Postup spojenia sa potom uskutoční spôsobom analogickým k opísanému

spôsobu.

[0011] Pojmy „ostatné komponenty zo súboru komponentov závesu“ a „ostatné

komponenty závesu“ sa používajú zameniteľne. V tomto kontexte pojem „ostatné
komponenty závesu“ zahŕňa akýkoľvek komponent tvoriaci súčasť závesu s výnimkou

montážnej dosky alebo dosiek a k nim priradených súčastí.

[0012] V aktuálne výhodnom uskutočnení je pružinou predpínaný západkový prvok

spojený s uvedenou aspoň jednou montážnou doskou otočným spojením. To poskytuje
výhodný a jednoduchý spôsob, ako umožniť spojenie druhého záberového člena s druhým

prijímacím členom počas inštalácie, zatiaľ čo bude súčasne možné zabezpečiť požadovanú
rozoberateľnosť tohto spojenia.

[0013] Podľa tohto vynálezu je predpínanie západkového prvku zabezpečované listovou
pružinou a západkový prvok je vybavený časťou na záber pružiny. Na tento účel môže

montážna doska obsahovať pružinové hniezdo na uloženie konca listovej pružiny. Vo

výhodnom zdokonalení tohto uskutočnenia je základová doska rámovej časti závesu

vybavená vyčnievajúcou spodnou časťou na pôsobenie v súčinnosti s listovou pružinou.

[0014] Podľa tohto vynálezu obsahuje pružinou predpínaný západkový prvok jazýčkovú

časť slúžiacu ako rukoväť na uvoľnenie rozoberateľného spojenia.

[0015] Ďalšie uľahčenie inštalácie sa dosiahne tým, že sa pružinou predpínaný západkový

prvok vybaví vodiacou časťou.

[0016] V ďalšom možnom, v súčasnosti výhodnom uskutočnení montážne usporiadanie

obsahuje nejakú prvú montážnu dosku a nejakú druhú montážnu dosku. To otvára
možnosti flexibilnejšej konfigurácie montážneho usporiadania a súvisiacich detailov.

[0017] Ako ďalšie zdokonalenie ďalšieho možného, v súčasnosti výhodného uskutočnenia,

obsahuje druhá montážna doska kryciu časť. Týmto spôsobom sa dosiahne bezpečná a

esteticky príjemná ochrana súčastí za krycou časťou.

[0018] Princípy, na ktorých je tento vynález založený, sú všeobecne aplikovateľné na

všetky druhy závesov; je však zvlášť výhodné v prípade, že súčasti závesu podporujúce
pohyb obsahujú spojkový mechanizmus obsahujúci spojky, pružiny a aspoň jeden snímací

prvok, aby tento záves mohol byť usporiadaný ako pantografový záves.

[0019] V druhom aspekte je poskytnuté okno zahŕňajúce súbor závesov a v treťom

aspekte je poskytnutý spôsob inštalácie takéhoto okna.

[0020] Ďalšie v súčasnosti výhodné

uskutočnenia

a

ďalšie výhody

budú

zrejmé

z nasledujúceho podrobného opisu a zo závislých nárokov.

Stručný opis výkresov

[0021] Tento vynález bude ďalej podrobnejšie opísaný pomocou neobmedzujúcich
príkladov uskutočnení a s odkazom na schematické výkresy, na ktorých:

obr. 1 predstavuje perspektívny pohľad na okno podľa doterajšieho stavu techniky;
obr. 2 predstavuje rozložený čelný pohľad na záves v prvom uskutočnení tohto
vynálezu, zobrazený v polohe zodpovedajúcej počiatočnému kroku procesu inštalácie;

obrázky 3 až 6 predstavujú perspektívny pohľad z rôznych uhlov na detaily závesu
v prvom uskutočnení tohto vynálezu;

obr. 7 predstavuje obrázku 2 zodpovedajúci pohľad na záves v druhom uskutočnení

tohto vynálezu;

každý z obrázkov 8, 9,10a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12b, 13a, 13b, 14a a 14b predstavuje

pohľad znázorňujúci detaily závesu v druhom uskutočnení tohto vynálezu;

obrázky 16 a 16 znázorňujú detaily závesu v treťom uskutočnení tohto vynálezu; a
obrázky 17 až 22 predstavujú perspektívny pohľad z rôznych uhlov na detaily
závesu vo štvrtom uskutočnení tohto vynálezu.

Podrobný opis vynálezu

[0022] V nasledujúcich odsekoch budú podrobnejšie opísané uskutočnenia závesu a okna

podľa tohto vynálezu s odkazom na okno so závesom 10’ podľa doterajšieho stavu techniky

je znázornené na obr. 1. Má sa to teda chápať tak, že záves podľa tohto vynálezu nahrádza
záves 10’ podľa doterajšieho stavu techniky na jednej alebo na oboch stranách okna.

[0023] Toto okno o sebe známym spôsobom obsahuje krídlo 2, ktoré nesie zasklenie vo

forme okennej tabule 3, a rám 1. Okno je určené na zabudovanie do povrchu, ktorý je
sklonený vzhľadom k horizontále, obvykle do strechy, a toto okno bude v ďalšom texte

označované ako strešné okno. V nejakej polohe medzi hornou a strednou časťou okna je

medzi rámom 1 a krídlom 2 závesové spojenie. Závesové spojenie na obr. 1 obsahuje súbor

dvoch závesov podľa doterajšieho stavu techniky, z ktorých je viditeľný jeden záves 10’ .
Ako rám 1, tak aj krídlo 2 je tvorené štyrmi členmi, z ktorých je vyznačený jeden bočný člen
1a rámu a jeden bočný člen 2a krídla. Krídlo 2 možno vzhľadom na rám 1 otvárať, pretože

krídlom 2 možno pohybovať zo zatvorenej polohy, v ktorej je napr. bočný člen 2a krídla
v podstate rovnobežný s bočným členom 1a rámu, do otvorenej polohy, v ktorej bočný

člen 2a krídla zviera nejaký uhol s bočným členom 1a rámu. Počas tohto pohybu sa krídlo
2 otáča okolo osi a závesu, ktorá sa nachádza v spoji závesu. Ako je vyznačené na obr. 1,
os a závesu sa nachádza medzi stredovou osou a hornou časťou strešného okna, s výhodou
v intervale od 1/3 do 2/3 vzdialenosti medzi stredovou osou a hornou časťou,

najvýhodnejšie v podstate v 1/2 vzdialenosti medzi stredovou osou a hornou časťou. Sú

samozrejme možné aj iné polohy osi závesu, napríklad v strede strešného okna. Príslušný

spôsob fungovania okna, ako je opisovaný vyššie a nižšie, platí aj pre typ závesu opísaný
v súčasne prebiehajúcej medzinárodnej prihláške tohto prihlasovateľa zverejnenej pod
číslom WO 2017/076416 A1. Pre typy závesov použiteľné v takýchto oknách je spoločné

to, že v závese je použitých niekoľko súčastí podporujúcich pohyb, ako bude podrobnejšie

opísané ďalej.

[0024] Na ochranu interiéru a komponentov samotného okna, a na zabezpečenie voči

poveternostným vplyvom odolného prechodu do okolitej strešnej krytiny obsahuje strešné
okno krytie vrátane lemovacích členov (nie sú znázornené), obloženia a krycích prvkov,
z ktorých je znázornený bočný krycí prvok 1b rámu a bočný krycí prvok 2b krídla.

[0025] Z uzavretej polohy používateľ pôsobí na ovládacie zariadenie okna. Toto ovládacie

zariadenie obvykle obsahuje rukoväť (nie je znázornená) spojenú so spodným členom

krídla a/alebo ovládaciu a zamykaciu zostavu zahŕňajúcu ventilačnú klapku na hornom
člene krídla so zámkovým mechanizmom, ktorý pôsobí v súčinnosti s protiplechom zámku
na hornom člene rámu. Záves 10 pôsobí momentom na krídlo 2 a v kombinácii so silou, a

teda aj momentom, vyvíjaným používateľom, ktorý pôsobí na ovládacie zariadenie, to

prekoná

moment

vyplývajúci

z hmotnosti

krídla 2

a okennej

tabule 3,

spolu

so

všetkými pôsobiacimi trecími silami. Vo výsledku znamená operácia otvárania to, že sa

krídlo 2 pohne z uzavretej polohy do otvorenej polohy, ktorá je znázornená na obr. 1 a
v ktorej rovina krídla zviera nejaký uhol otvorenia s rovinou rámu. Zatváranie okna

z otvorenej polohy znamená opačný pohyb krídla 2. Krídlo 2 je možné uviesť do niekoľkých
ľubovoľne otvorených polôh, v ktorých je krídlo 2 voči rámu 1 stabilne udržiavané. Krídlo 2

je tiež možné otočiť v podstate o 180°, aby sa umožnilo čistenie vonkajšej strany okennej
tabule 3 z vnútornej strany budovy, v ktorej je strešné okno nainštalované.

[0026] Ďalej bude s odkazom na obrázky 2 až 6 podrobne opísané prvé uskutočnenie
závesu 110 podľa tohto vynálezu.

[0027] Keď sa v tomto dokumente odkazuje na obrázky, pojmy hore, dole, nahor, nadol,

horný a spodný sa chápu tak, ako je to zobrazené na obrázkoch, to znamená, keď je rám
usporiadaný v polohe naležato s krycími prvkami obrátenými hore. Čelný pohľad sa berie

od závesu a pri pohľade smerom k rámu. Pohľad zozadu sa preto chápe ako pohľad od
rámu smerom k závesu. Pozdĺžny smer je, pokiaľ nie je uvedené nič iné, pozdĺžny v smere

dĺžky člena rámu. Je potrebné si uvedomiť, že usporiadanie zobrazené v horizontálnej
orientácii nie je normálnou orientáciou, pretože okno je nainštalované v šikmej streche.

[0028] Na obr. 2 je záves 110 znázornený v polohe zodpovedajúcej počiatočnému kroku

inštalačného procesu. Táto poloha tiež zodpovedá dodávanému stavu závesu podľa tohto
vynálezu. Záves

110 zahŕňa

rámovú časť 130 závesu

a krídlovú

časť 140 závesu

nakonfigurovanú tak, aby voči rámovej časti 130 závesu zaujímala nejaký uhol. Záves 110

tvorí súčasť súboru závesov, v ktorom je u každého závesu 110 rámová časť 130 závesu

nakonfigurovaná tak, aby bola v namontovanom stave na ráme 1 strešného okna spojená
s bočným členom 1a rámu pomocou montážneho usporiadania, ktoré ešte bude

podrobnejšie opísané, v mieste zvolenom tak, aby poskytovalo požadovanú polohu osi a

závesu, a krídlová časť 140 závesu je zodpovedajúcim spôsobom nakonfigurovaná tak, aby

bola spojená s bočným členom 2a krídla.

[0029] Rovnako ako v prípade závesu 10’ podľa doterajšieho stavu techniky, základová
doska 135 rámovej časti 130 závesu v namontovanom stave závesu vymedzuje rovinu
závesu v podstate kolmú na os a závesu okna, pričom základová doska 145 krídlovej

časti 140 závesu je v podstate rovnobežná so základovou doskou 135 rámovej časti 130
závesu. Záves 110 navyše obsahuje niekoľko súčastí 190 podporujúcich pohyb, spojených
s príslušnou základovou doskou 35, 45 rámovej časti 130 závesu a krídlovej časti 140

závesu, a nakonfigurovaných tak, aby umožňovali krídlovej časti 140 závesu zaujímať
nejaký uhol vzhľadom na rámovú časť 130 závesu. Súčasti 190 podporujúce pohyb
v zobrazených

a

opisovaných

konkrétnych

uskutočneniach

obsahuje

spojkový

mechanizmus obsahujúci spojky, pružiny a aspoň jeden snímací prvok tak, aby tento záves
mohol byť usporiadaný ako pantografový záves. Ohľadom opisu častí a činnosti takého
pantografového závesu sa týmto výslovne odkazuje na uskutočnenie znázornené a opísané
v spojitosti s obrázkami 2 až 5 vyššie uvedeného dokumentu WO 2017/076416 A1.

V zásade sú však základné princípy tohto vynálezu aplikovateľné aj na tradičné otočné
závesy, ktoré zahŕňajú to, že do vedenia v tvare oblúka na rámovej časti závesu sa zasúva

klzná časť v tvare oblúka na krídlovej časti závesu.

[0030] Montážne usporiadanie všeobecne označené vzťahovou značkou 150 obsahuje
montážnu dosku 151, ktorá je zobrazená v polohe, ktorú bude mať v namontovanom stave

závesu, na bočnom člene 1a rámu s upevňovacími prostriedkami, ktorými môžu byť

napríklad kolíky alebo čapy (v tomto uskutočnení nie sú znázornené, porovnaj druhé
uskutočnenie), alebo akýkoľvek typ závitových upevňovacích prostriedkov. Čapy sú

navrhnuté na to, aby boli usporiadané v príslušných otvoroch 173,174 na montážnej doske

151. S výhodou sú čapy usporiadané tak, aby končili v jednej rovine s vonkajším

povrchom 151a montážnej dosky 151, aby sa zabránilo ich kolízii s komponentmi rámovej

časti 130 závesu. Vonkajší povrch 151a je ten povrch montážnej dosky 151, ktorý je
odvrátený od bočného člena 1a rámu, vnútorný povrch 151b je v namontovanom stave
privrátený k bočnému členu 1a rámu. Základová doska 145 krídlovej časti 140 závesu je

vybavená zodpovedajúcimi čapmi (nie sú podrobne opísané).

[0031] Ostatné komponenty závesu 110 znázornené na obr. 2, t.j. základová doska 135

rámovej časti 30 závesu 1, súčasti 190 podporujúce pohyb a krídlová časť 140 závesu so

svojou základovou doskou 145, sú v polohe zodpovedajúcej tej polohe, ktorú by v tomto
počiatočnom kroku inštalácie malo krídlo (nezobrazené), a to v podstate zvislej. Táto

poloha tiež zodpovedá dodávanému stavu závesu na okne, v ktorom sú všetky tieto
ostatné komponenty spojené s krídlom. To znamená, že v dodávanom stave je k rámu
pripevnená iba montážna doska závesu (alebo montážne dosky, ak je ich viac).

[0032] Tento počiatočný krok je spoločný pre prvé uskutočnenie, druhé uskutočnenie
(porovnaj obr. 7) a ďalšie uskutočnenia. Prvky, ktoré majú rovnakú alebo analogickú

funkciu ako v prvom uskutočnení, sú označené rovnakými vzťahovými značkami, ku ktorým

bolo v danom poradí pripočítané číslo 100, 200, 300 a 400. Princípy činnosti, z ktorých
vychádza tento vynález, sú teda založené na nasledujúcich základných znakoch, ktoré teraz

spoločne odkazujú na obrázky 2 a 7, a opisované s odkazom len na prvé a druhé
uskutočnenie:

Montážne usporiadanie 150; 250 má jednu alebo niekoľko montážnych dosiek 151; 251,

252 usporiadaných na rámovom člene 1a v namontovanom stave v podstate rovnobežne
so základovou doskou 135; 235 rámovej časti 130; 230 závesu. Aspoň jeden súbor
spojovacích prostriedkov 153, 154: 253, 254 je nakonfigurovaný tak, aby zaberal

s príslušnými spojovacími prostriedkami 163, 164; 263, 264 ostatných komponentov zo

súboru

komponentov

závesu

110;

210.

Spojovacie

prostriedky

montážneho

usporiadania 150; 250 obsahujú aspoň jeden prijímací člen 153,154; 253, 254 usporiadaný
na uvedenej aspoň jednej montážnej doske 151; 251, 252 tak, aby sa pri pohybe ostatných

komponentov závesu v podstate rovnobežne s uvedenou rovinou závesu dostal do záberu
s príslušným záberovým členom 163, 164; 263, 264 spojovacích prostriedkov ostatných

komponentov tak, aby poskytol rozoberateľné spojenie medzi ostatnými komponentmi
závesu 110; 210 a uvedenou aspoň jednou montážnou doskou 151; 251, 252.

[0033] Vo

všetkých

znázornených

uskutočneniach

je

prvým

záberovým

členom

spojovacieho prostriedku ostatných komponentov závesu zástrčka 163; 263 usporiadaná

na základovej doske 135; 235 rámovej časti 130; 230 závesu a prvým prijímacím členom je

štrbina 153; 253 v jednej z montážnych dosiek 151; 251 uspôsobená

na vloženie

zástrčky 163; 263. Je výhodné, aby sa z polohy znázornenej na obrázkoch 2 a 7 ostatné

komponenty závesu pohybovali nadol a aby sa zástrčka 163; 263 najprv zasunula do

štrbiny 153; 253. Následne sa základová doska 135; 235 rámovej časti 130; 230 závesu
a zostávajúce ostatné komponenty závesu 110; 210 otočia okolo zástrčky 163; 263, aby sa

zabezpečilo aspoň dočasné pridržanie ostatných komponentov závesu voči uvedenej
aspoň jednej montážnej doske 151; 251.

[0034] Je potrebné poznamenať, že počas celého pohybu zostávajú príslušné roviny

montážnej dosky a základových dosiek rámovej časti závesu a krídlovej časti závesu
v každom okamihu v podstate rovnobežné, čím sa zabráni priečnym pohybom kolmo na

rovinu závesu vymedzenú základovou doskou 135; 235 rámovej časti 130; 230 závesu.

[0035] Po vytvorení záberu spojovacích prostriedkov ostatných komponentov závesu so

spojovacími prostriedkami montážneho usporiadania, ako je opísané vyššie, je krídlo okna
v „bezpečnej

polohe“,

pretože

hmotnosť

krídla

sa

prostredníctvom

montážneho

usporiadania prenáša na rám. Inštalujúca osoba má teda v zásade možnosť aspoň dočasne
pustiť okno.

[0036] Zvýšená bezpečnosť proti neúmyselnému uvoľneniu sa však ešte zvýši, keď je
použité aj sekundárne spojenie.

[0037] Podľa tohto vynálezu a ako je znázornené v spojitosti s prvým a druhým

uskutočnením druhý záberový člen spojovacích prostriedkov ostatných komponentov
obsahuje stupienkovú časť 164; 264, a druhý prijímací člen spojovacích prostriedkov
montážneho usporiadania 150; 250 obsahuje pružinou predpínaný západkový prvok 154;

254 vybavený opornou časťou 155; 255, ktorá v namontovanom stave zaberá s uvedenou
stupienkovou časťou 164; 264.

[0038] Ako je znázornené, pružinou predpínaný západkový prvok 154; 254 je v tomto

prípade spojený otočným spojením 159; 259 s príslušnou montážnou doskou, a to
montážnou doskou 151 v prvom uskutočnení a druhou montážnou doskou 252 v druhom

uskutočnení.

[0039] Pružinové predpínanie západkového prvku 154; 254 konkrétne zaisťuje listová

pružina 156; 256 a západkový prvok 154; 254 obsahuje časť 157a; 257a na záber pružiny.

Ako je detailne znázornené iba v súvislosti s druhým uskutočnením, listová pružina 256 je
uložená v pružinovom hniezde 256a druhej montážnej dosky 252. Sú mysliteľné aj iné

prostriedky na uloženie listovej pružiny.

[0040] Poskytnutie

pružinou

predpínaného západkového

prvku

154; 254 zaisťuje

jednoduché, presné a spoľahlivé sekundárne spojenie medzi ostatnými komponentmi
závesu a montážnym usporiadaním tak, aby bolo počas inštalácie v „poloautomatickom“

kroku pri otáčaní krídla voči rámu dosiahnuté rozoberateľné spojenie.

[0041] Aby bolo možné záber ľahko uvoľniť, pružinou predpínaný západkový prvok 154;

254 v konkrétnom prvom, druhom a treťom uskutočnení obsahuje jazýčkovú časť 157b;

257b, ktorá slúži ako rukoväť na uvoľnenie rozoberateľného spojenia.

[0042] Ďalším detailom západkového prvku 154; 254 je prítomnosť vodiacej časti 157c;

257c. Vodiaca časť 157c; 257c je obzvlášť užitočná počas inštalácie, t.j. aktivácie
rozoberateľného spojenia, a pri rozoberaní tohto spojenia.

[0043] Hoci je teda rozoberateľné spojenie dosiahnuté bez toho, aby bolo nutné

vykonávať dodatočné kroky na zaistenie krídla na ráme, môže byť v závese alebo
montážnom usporiadaní začlenené dodatočné zaisťovacie zariadenie. Je tiež mysliteľné,

aby boli časti krytia okna použité na zaistenie súboru komponentov závesu voči sebe
v namontovanom

stave

závesu.

Príklady

zaisťovacích

zariadení

si

odborník

so

skúsenosťami v danom odbore dokáže predstaviť.

[0044] Jeden rozdiel medzi prvým a druhým uskutočnením je v tom, že v druhom

uskutočnení montážne usporiadanie 250 obsahuje prvú montážnu dosku 251 a druhú
montážnu dosku 252 uvedenú vyššie. Okrem iného s odkazom na vyššie uvedený opis je

zrejmé, že prvý prijímací člen 253 je umiestnený v prvej montážnej doske 251 a druhý

prijímací člen vo forme pružinou predpínaného západkového prvku 254 je priradený
k druhej montážnej doske 252.

[0045] Ďalší rozdiel je v tom, že druhá montážna doska 252 obsahuje kryciu časť 258

zabezpečujúcu, aby pracovné časti montážneho usporiadania zostali skryté

pred

používateľom. V zásade jedinou výnimkou je jazýčková časť 257b, ktorá slúži ako rukoväť

na uvoľnenie spojenia a je používateľovi prístupná. Je potrebné poznamenať, že
usporiadanie krycej časti si možno predstaviť aj v súvislosti s prvým uskutočnením.

[0046] Upevnenie príslušných montážnych dosiek 251, 252 na bočný člen rámu je zaistené
v podstate rovnakým spôsobom ako pri jednodielnych montážnych doskách prvého

uskutočnenia, a to prostredníctvom čapov 271a, 271b na prvej montážnej doske 251, a
čapov 272a, 272b na druhej montážnej doske 252. Znázornené sú iba otvory 273, 274
v prvej montážnej doske 251 pre čapy 271a, 271b. Je napríklad mysliteľné vytvoriť druhú

montážnu dosku 252 v jednom kuse ako lisovanú súčasť z vhodného plastového materiálu,

vrátane krycej časti 258 a čapov 272a, 272b.

[0047] Ďalej budú s odkazom na obrázky 15 a 16 predstavené podrobnosti tretieho

uskutočnenia závesu všeobecne označeného vzťahovou značkou 310. Detailne budú
opísané iba rozdiely vzhľadom na prvé a druhé uskutočnenie.

[0048] Rovnako ako v predtým opísaných uskutočneniach, záves 310 obsahuje montážne

usporiadanie 350 zahŕňajúce montážnu dosku 350, v ktorej je poskytnutý prvý prijímací

člen vo forme štrbiny 353. Poskytnutý je tiež druhý prijímací člen vo forme západkového

prvku 354.

[0049] Pružina 356 na predpínanie západkového prvku 354 sa rozprestiera od pozície pod

západkovým prvkom 354 k záchytnému úseku na výstupku 351a na záber pružiny na

montážnej doske 351a.

[0050] Poskytnutý je tiež kryt 358, nakonfigurovaný na spojenie s montážnou doskou 351
pomocou prvého a druhého záberového prostriedku 358b, 358c na záber s prvým a

druhým záberovým výstupkom 351b, 351c na montážnej doske 351. Ako je ďalej zrejmé,
kryt 358 má prvú pružinovú opornú časť 358a a druhú pružinovú opornú časť 358d.

[0051] Ohľadom ďalšieho detailu sa najprv odkazuje na obrázky 4 a 8, na ktorých sa

spojenie bočného krycieho prvku 1b rámu a bočného krycieho prvku 2b krídla s príslušným

závesom 110, 210 uskutočňuje západkovým spojením 160, 170; 260, 270. Západkové
spojenie typicky obsahuje západkovú kotvu pripevnenú ku kryciemu prvku 1b, 2b a

prídržnú úchytku vytvorenú v príslušnej časti závesu. Výhodná verzia západkovej kotvy

bude podrobnejšie opísaná nižšie s odkazom na obrázky 15 až 20.

[0052] V prvom uskutočnení je potrebné poznamenať, že západkové spojenie 170 na

spojenie krycieho prvku 1b so závesom 110 sa nachádza na montážnej doske 151.

V druhom uskutočnení sa západkové spojenie 270 na spojenie krycieho prvku 1b so

závesom 210 nachádza na základovej doske 235 základovej dosky 230.

[0053] V nasledujúcom

texte

bude

podrobnejšie

opísané,

ako je

uskutočňované

západkové spojenie 470 zavedením západkovej kotvy 80 spojenej s krycím prvkom 1b do
prídržnej úchytky 90 spojenej so závesom všeobecne označeným 410.

[0054] Západková kotva 80 je všeobecne vopred namontovaná na krycom prvku 2b, 1b a
krycí prvok môže byť následne, po inštalácii závesu 410, zacvaknutý na svoje miesto.

S odkazom opäť na obr. 1, na ktorom sa tiež ukazuje, ako v súčinnosti pôsobí bočný krycí
prvok 1b rámu s bočným krycím prvkom 2b krídla, je potrebné poznamenať, že pohybový

vzorec závesu umožňuje, aby bolo bočný krycí prvok 2b krídla možné vysunúť z jeho polohy
pod bočným krycím prvkom 1b rámu počas otváracieho pohybu krídla 2 vzhľadom na
rám 1 a naopak zasunúť pod bočný krycí prvok 1b rámu v konečnej fáze zatváracieho

pohybu.

[0055] Ďalej sú s odkazom na obrázky 17 až 22 znázornené detailné pohľady na západkové

spojenie 470. Opisuje sa iba západkové spojenie 470 rámovej časti závesu u závesu 410.

Všeobecne platí, že západkové spojenie krídlovej časti závesu môže byť identické. Taká istá
západková kotva 80 teda môže byť použitá na ktorejkoľvek z prídržných úchytiek 90.

Západková kotva 80 je tak spojená s krycím usporiadaním 1b, 2b a nakonfigurovaná na

rozoberateľné spojenie priamo s príslušnou prídržnou úchytkou 90 vytvorenou v jednom
kuse so závesom 10 a usporiadanou na vloženie príslušnej západkovej kotvy 80.

[0056] Každá prídržná úchytka 90 obsahuje prijímaciu časť 91 a časť 92 na záber kotvy.

Prijímacia časť 91 prídržnej úchytky 90 je v tomto prípade v podstate v tvare písmena U a
obsahuje dva protiľahlé oporné povrchy 93, ktoré sa rozprestierajú medzi príslušným
horným koncovým povrchom 95 a časťou 92 na záber kotvy. Zavedenie západkovej
kotvy 80 do prídržnej úchytky 90 sa uľahčí tým, keď je aspoň jeden z protiľahlých povrchov

93 vybavený zaoblenou hranou 94 na prechode medzi príslušným horným koncovým

povrchom 95 a oporným povrchom 93. Prídržná úchytka 90 má ďalej prednú stranu 90a a
zadnú stranu 90b.

[0057] Časť 92 na záber kotvy je u každej prídržnej úchytky 90 v zobrazenom uskutočnení

vytvorená ako odsadený úsek obsahujúci aspoň jeden bočný povrch 96 a spodný koncový

povrch 97. V tomto prípade existujú dva symetricky usporiadané bočné povrchy 96, ktoré
končia v spodnom koncovom povrchu 97, a odsadený úsek má predný povrch 98a, zadný

povrch 98b a tiež sklonený horný povrch 99.

[0058] Ďalej pri pohľade na opis výhodných uskutočnení západkovej kotvy s ďalším

odkazom na obrázky 15 až 20, západková kotva 80 obsahuje horný povrch 85
nakonfigurovaný na dosadnutie na spodnú stranu príslušného krycieho prvku 1b, 2b,
vodiacu časť 81 a záberovú časť82.

[0059] Vodiaca časť 81 západkovej kotvy 80 obsahuje dva protiľahlé vodiace povrchy 83,

ktoré majú pôsobiť súčinnosti s dvoma protiľahlými opornými povrchmi 93 prijímacej
časti 91 prídržnej úchytky 90. Ako je znázornené, môže byť každá vodiaca časť 81 na
uľahčenie procesu montáže vybavená zaoblenou spodnou hranou 81a. Navyše, a to najmä

na zlepšenie zadržania západkovej kotvy 80 v prídržnej úchytke 90, je na obidvoch stranách

vodiacej časti 81 tiež usporiadaná vyčnievajúca časť 81b bočnej steny.

[0060] Záberová časť 82 obsahuje jazýček 88 a dve ramená 87 vedúce od horného povrchu

85 západkovej kotvy 80 a spájajúce sa v dolnom bode 87a tak, aby bola medzi ramenami
87 a jazýčkom 88 vytvorená štrbina 89. Jazýček 88 je v znázornenom uskutočnení

vytvorený v jednom kuse s vodiacou časťou 81 západkovej kotvy 80 a má stredový otvor
88a. Tento stredový otvor 88a je usporiadaný na uľahčenie výrobného procesu.

[0061] Záber medzi záberovou časťou 82 západkovej kotvy 80 a časťou 92 na záber kotvy
prídržnej úchytky 90 sa uskutoční tak, že štrbina 89 záberovej časti 82 západkovej kotvy 80
v namontovanom stave obklopí časť 92 na záber kotvy na prídržnej úchytke 90.

[0062] V namontovanom stave dosadá zadný povrch 88b jazýčka 88 na predný povrch 98a

odsadeného úseku časti 92 na záber kotvy na prídržnej úchytke.

[0063] Ramená 87 západkovej kotvy 80 sú vopred vytvarované s predpätím v smere preč

od jazýčka 88.

[0064] Ďalej platí, že západková kotva 80 obsahuje aspoň jedno pružné rameno 86,
v tomto prípade dve pružné ramená 86, ktoré sú v prechodovej časti 86a spojené s horným

povrchom 85 západkovej kotvy 80 a majú voľnú koncovú časť 86b. Ako je znázornené,
pružné ramená 86 sa v zobrazenom uskutočnení nachádzajú na nižšej úrovni než horný

povrch 85.

[0065] Pri montáži krycích prvkov 1b, 2b, ku ktorým boli pripojené západkové kotvy 80, sa
západková kotva 80 zavedie do prídržnej úchytky 90, ako je uvedené vyššie, a pohybuje sa

smerom dolu do prijímacej časti 91. Aby sa dosiahlo rozoberateľné spojenie, záberová časť
82 sa posúva ďalej dolu, až kým sa spodná časť štrbiny 89 nenachádza pod spodným

koncovým povrchom 97 odsadeného úseku časti 92 na záber kotvy.

[0066] V západkovom spojení je potrebná nepatrná vôľa, aby sa umožnilo vedenie štrbiny

89 západkovej časti 82 západkovej kotvy 80 po časti 92 na záber kotvy. Nevyhnutné
tolerancie v súčastiach závesu vrátane prídržnej úchytky 90 a v samotnej západkovej kotve
80 navyše spôsobujú, že je výhodné začleniť do spojenia pružné prostriedky. Takéto pružné

prostriedky môžu mať akúkoľvek vhodnú formu, ale v tomto prípade sú požadované vôle
a vyskytujúce sa tolerancie kompenzované prítomnosťou pružných ramien 86 na hornom
povrchu 85 západkovej kotvy 80. Len čo je záberová časť 82 uvedená do záberu s časťou

92 na záber kotvy, dostávajú sa voľné koncové časti 86a pružných ramien 86 do styku

s príslušným horným koncovým povrchom 95 prídržnej úchytky 90. Keď sa tieto pružné
ramená 86 ohnú, relatívny pohyb zase vytiahne ramená 87 smerom hore a tým sa

zabezpečí dosadnutie medzi dolným bodom 87a so spodným koncovým povrchom 97 časti
92 na záber kotvy prídržnej úchytky 90.

[0067] V namontovanom stave, a v prípade ťažnej sily pôsobiacej na príslušný krycí prvok,

buď v podobe mechanickej sily pri manipulácii s oknom, alebo v dôsledku namáhania

vetrom, bude konfigurácia západkovej kotvy 80 podporovať západkové spojenie a zabráni

nežiaducemu uvoľneniu z prídržnej úchytky 90 závesu 10.

[0068] Ako prvé opatrenie na udržanie západkového záberu sa to dosiahne tým, že

zaťaženie ťahom prenášané cez symetricky usporiadané ramená 87 vedie v podstate
k radiálnym reakčným silám, ktoré majú za svoj stred polohu v odsadenom úseku časti 92

na záber kotvy definovanej polomerom zakrivenia bočných povrchov 96 a spodného
koncového povrchu 97 časti na záber kotvy, čím sa zníži namáhanie spôsobované
momentom na absolútne minimum, pričom zostane iba namáhanie ťahom v ramenách 87

a dolnom bode 87a.

[0069] Ďalším faktorom prispievajúcim v namontovanom stave k zaisteniu západkového

záberu je konfigurácia ramien 87 s vopred vytvoreným predpätím, ktoré tlačí ramená 87
čo najbližšie k stredu západkovej kotvy 80. Týmto spôsobom sa budú príslušné osi
pôsobenia ťahovej sily pôsobiacej v podstate centrálne v západkovej kotve 80 na jednej

strane a reakčná sila medzi ramenami 87 a dolným bodom 87a s časťou 92 na záber kotvy
na druhej strane nachádzať blízko seba a výsledný moment bude preto minimalizovaný.
V optimálnom prípade sa osi pôsobenia budú zhodovať.

[0070] Napokon platí, že stabilita západkovej kotvy 80 v prídržnej úchytke 90 a tiež

príslušného krycieho prvku 1b je zaistená usporiadaním vhodných dosadacích povrchov

medzi zadnými stranami ramien 87 a prednými stranami 90a prídržnej úchytky 90 a medzi
vyčnievajúcimi časťami 81b bočnej steny vodiacej časti 81 a zadnými stranami 90b
prídržnej úchytky 90. V optimálnej konfigurácii sú tieto dosadacie povrchy všetky rovinné

a navzájom rovnobežné; v praxi to však môže byť ťažké dosiahnuť napríklad kvôli

praktickým obmedzeniam pri tvarovaní západkovej kotvy 80. Dostatočná stabilita sa však

dosiahne, ak sú prítomné iba protiľahlé dosadacie povrchy.

[0071] V prípade, že je z nejakého dôvodu žiaduce demontovať krycí prvok zo závesu, je

uvoľnenie západkového záberu obzvlášť ľahké, pretože západková kotva 80, ako je to

v znázornenom uskutočnení, obsahuje úchopovú časť 84 vytvorenú na koncoch ramien 87

naproti hornému povrchu 85.

[0072] Spojenie medzi západkovou kotvou a krycím prvkom 1b, 2b sa môže v zásade
uskutočniť akýmkoľvek vhodným spôsobom, vrátane zavedenia upevňovacieho prvku, ako

je skrutka alebo nit do otvoru v hornom povrchu západkovej kotvy. Takýmto nitom by
mohol byť napríklad slepý alebo výbušný nit na krycom prvku 1b, 2b, ďalej vybavený
vonkajším závitom na záber s otvorom v západkovej kotve. Alternatívne alebo dodatočne

môže byť západková kotva spojená s krycím prvkom 1b, 2b pomocou lepeného spoja, čím
sa prítomnosť upevňovacieho prostriedku, ako je skrutka alebo nit, stáva nadbytočnou, a
západková kotva je takpovediac integrálnou súčasťou krycieho prvku. V ďalšej alternatíve

môže byť západková kotva spojená s krycím prvkom, ako je opísané v publikovanom
dokumente WO 2018/077367 A1 tohto prihlasovateľa.

[0073] Je potrebné si uvedomiť, že zaistenie a montáž sa môžu líšiť v závislosti od

konkrétnej inštalácie a konkrétneho závesu. Popísaný záves s montážnym usporiadaním
môže byť tiež vhodný pre akékoľvek okná, vrátane strešných okien s akýmkoľvek sklonom

a fasádnych okien akejkoľvek veľkosti. Aj nejaké odlišné tvary, ak je to možné, použiť ako

záves, ako je opísaný.

[0074] Je potrebné poznamenať, že vyššie uvedený opis výhodných uskutočnení slúži iba

ako príklad a že odborník so skúsenosťami v danom odbore vie, že je možné vykonať

množstvo variácií bez toho, aby sa odchýlili od rozsahu nárokov.

Zoznam vzťahových značiek

[0075]
1

rám

1a

bočný člen rámu

1b

krycí prvok rámu

2

3

krídlo

2a

bočný člen krídla

2b

krycí prvok krídla

okenná tabuľa

10'

záves (doterajší stav techniky)

110

záves (prvé uskutočnenie)

130

rámová časť závesu
135

140

základová doska

krídlová časť závesu
145

základová doska

150

montážne usporiadanie

151

montážna doska

151a

vonkajší povrch

151b

vnútorný povrch

súbor spojovacích prostriedkov montážneho usporiadania
153

prvý prijímací člen / štrbina

154

druhý prijímací člen / západkový prvok

155

oporná časť

156

listová pružina

157a

časť na záber pružiny

157b

jazýčková časť1

157c

vodiaca časť

159

otočné spojenie

spojovacie prostriedky ostatných komponentov zo súboru komponentov závesu

163

prvý záběrový člen / zástrčka

164

druhý záběrový člen / stupienková časť

165

vyčnievajúca spodná časť

173

otvor v montážnej doske pre čap

174

otvor v montážnej doske pre čap

160

západkové spojenie (krídlová časť závesu)

170

západkové spojenie (rámová časť závesu)

190

súčasti podporujúce pohyb

210

záves (druhé uskutočnenie)

230

rámová časť závesu

235

240

základová doska

krídlová časť závesu

245

základová doska

250

montážne usporiadanie

251

prvá montážna doska

252

druhá montážna doska

súbor spojovacích prostriedkov montážneho usporiadania:

253

prvý prijímací člen / štrbina

254

druhý prijímací člen / západkový prvok

255

oporná časť

257a časť na záber pružiny

257b jazýčková časť
257c vodiaca časť

258

krycia časť

259

otočné spojenie

spojovacie prostriedky ostatných komponentov zo súboru komponentov závesu
263

prvý záberový člen / zástrčka

264

druhý záberový člen / stupienková časť

265

vyčnievajúca spodná časť

271a

čap na prvej montážnej doske

271b

čap na prvej montážnej doske

272a

čap na druhej montážnej doske

272b

čap na druhej montážnej doske

273

otvor v montážnej doske pre čap 271a

274

otvor v montážnej doske pre čap 271b

260

západkové spojenie (krídlová časť závesu)

270

západkové spojenie (rámová časť závesu)

290

súčasti podporujúce pohyb

310

záves (tretie uskutočnenie)

350

montážne usporiadanie

351

montážna doska
351a

výstupok na záber pružiny

351b

prvý výstupok na záber krytu

351c

druhý výstupok na záber krytu

353

prvý prijímací člen / štrbina

354

druhý prijímací člen / západkový prvok

358

kryt
358a

prvá pružinová oporná časť

358b

prvý záberový prostriedok

358c

druhý záberový prostriedok

358d

druhá pružinová oporná časť

359

otočné spojenie

a

os závesu

410

záves (štvrté uskutočnenie)

470

západkové spojenie

80

západková kotva

81

vodiaca časť
81a

zaoblená spodná hrana vodiacej časti

81b

vyčnievajúca časť bočnej steny vodiacej časti

82

záberová časť

83

vodiaci povrch

84

úchopová časť

85

horný povrch

85a

otvor

86

pružné rameno
86a

prechodová časť pružného ramena

86b

voľná koncová časť pružného ramena

87

rameno

87a

dolný bod

88

jazýček
88a

otvor v jazýčku

88b

zadný povrch jazýčka

89

štrbina

90

prídržná úchytka

90a

predná strana prídržnej úchytky

91

prijímacia časť

92

časť na záber kotvy

93

oporný povrch

94

zaoblená hrana

95

horný koncový povrch

96

bočný povrch časti na záber kotvy

97

spodný koncový povrch časti na záber kotvy

98a

predný povrch odsadenej časti

98b

zadný povrch odsadenej časti

99

sklonený horný povrch

Patentové nároky

1.

Záves (110; 210; 310) pre okno, ktoré má rám (1) a krídlo (2), a uspôsobený tak, aby

vymedzoval os (a) závesu okna, pričom uvedený záves obsahuje súbor komponentov
závesu vrátane:

rámovej časti (130;

230) závesu,

ktorá

má

základovú

dosku (135;

235)

dosku (145;

245)

konfigurovanú na spojenie s niektorým rámovým členom (1a) rámu;

krídlovej časti (140;

240)

závesu,

ktorá

má

základovú

konfigurovanú na spojenie s niektorým krídlovým členom (2a) krídla;

montážneho usporiadania (150; 250; 350) konfigurovaného tak, aby napomáhalo
pri uvádzaní závesu (110; 210) z dodávaného stavu do namontovaného stavu, v ktorom je
základová

doska (135;

235)

rámovej

časti (130;

230) závesu

spojená

s rámovým

členom (1a) a základová doska (145; 245) krídlovej časti (140; 240) závesu s krídlovým
členom (2a); a
niekoľkých

súčastí (190; 290)

podporujúcich

pohyb, spojených s príslušnou

základovou doskou (135, 145; 235; 245) rámovej časti (130; 230) závesu a krídlovej

časti (140; 240) závesu, a konfigurovaných tak, aby umožňovali krídlovej časti (140, 240)
závesu zaujímať nejaký uhol vzhľadom na rámovú časť (130; 230) závesu,

pričom základová doska (135; 235) rámovej časti (130; 230) závesu vymedzuje

závesovú rovinu v namontovanom stave závesu v podstate kolmú na os (a) závesu okna,
pričom základová doska (145; 245) krídlovej časti (140; 240) závesu je v podstate

rovnobežná so základovou doskou (135; 235) rámovej časti (130; 230) závesu,
pričom uvedené montážne usporiadanie (150; 250; 350) obsahuje aspoň jednu
montážnu dosku (151; 251, 252; 351) uspôsobenú na to, aby v namontovanom stave bola
usporiadaná na rámovom člene (1a) v podstate rovnobežne so základovou doskou (135;

235) rámovej časti (130; 230) závesu, a aspoň jeden súbor spojovacích prostriedkov (153,
154; 253, 254; 353; 354) konfigurovaných na to, aby zaberali s príslušnými spojovacími

prostriedkami (163, 164; 263, 264) ostatných komponentov zo súboru komponentov
závesu (110; 210; 310), pričom spojovacie prostriedky montážneho usporiadania (150;

250) obsahujú aspoň jeden prijímací člen (153, 154; 253, 254; 353; 354) poskytnutý na
uvedenej aspoň jednej montážnej doske (151; 251, 252; 351) na to, aby sa dostal do záberu
s príslušným záberovým členom (163, 164; 263, 264) spojovacích prostriedkov ostatných

komponentov závesu prostredníctvom pohybu ostatných komponentov závesu v podstate
rovnobežne s uvedenou rovinou závesu tak, aby sa zabezpečilo rozoberateľné spojenie

medzi ostatnými komponentmi závesu (110; 210) a uvedenou aspoň jednou montážnou
doskou (151; 251, 252; 351), a pričom

nejakým

prvým

záberovým

členom

spojovacích

prostriedkov

ostatných

komponentov závesu je zástrčka (163; 263) poskytnutá na základovej doske (135; 235)

rámovej časti (130; 230) závesu a nejakým prvým prijímacím členom je štrbina (153; 253;

353) v uvedenej aspoň jednej montážnej doske (151; 251; 351), uspôsobená na zasunutie
uvedenej zástrčky (163; 263), aby sa zabezpečilo aspoň dočasné pridržanie ostatných
komponentov závesu na uvedenej aspoň jednej montážnej doske (151; 251; 351),

nejaký druhý záberový člen spojovacích prostriedkov ostatných komponentov
závesu obsahuje stupienkovú časť (164; 264) a druhý prijímací člen spojovacích

prostriedkov montážneho usporiadania (150; 250; 350) obsahuje pružinou predpínaný
západkový

prvok (154;

254;

354)

vybavený

opornou

časťou (155;

255),

ktorá

v namontovanom stave zaberá s uvedenou stupienkovou časťou (164; 264), vyznačujúci sa

tým,
že pružinové predpínanie západkového prvku (154; 254; 354) je zabezpečené

listovou pružinou (156; 256; 356) a západkový prvok (154; 254) obsahuje nejakú časť (157a;
257a) na záber pružiny, a tým

že pružinou predpínaný západkový prvok (154; 254; 354) obsahuje jazýčkovú
časť (157b; 257b) slúžiacu ako rukoväť na uvoľnenie rozoberateľného spojenia.

2.

Záves (110; 210; 310) podľa nároku 1, pričom uvedený pružinou predpínaný

západkový prvok (154; 254; 354) je otočným spojením (159; 259; 359) spojený s uvedenou

aspoň jednou montážnou doskou (151; 252; 351).

3.

Záves (110; 210; 310) podľa nároku 1 alebo 2, pričom uvedená aspoň jedna

montážna doska (252; 351) obsahuje pružinové hniezdo (256a) alebo výstupok (351a) na
záber pružiny.

4.

Záves (110; 210; 310) podľa nároku 3, pričom uvedená základová doska (135; 235)

rámovej časti (130; 230) závesu je vybavená vyčnievajúcou spodnou časťou (165; 265) na
pôsobenie v súčinnosti s listovou pružinou (156; 256).

5.

Záves (110; 210; 310) podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom

pružinou predpínaný západkový prvok (154; 254; 354) obsahuje vodiacu časť (157c; 257c).

6.

Záves (210) podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom uvedené

montážne usporiadanie (250) obsahuje nejakú prvú montážnu dosku (251) a nejakú druhú
montážnu dosku (252).

7.

Záves (210) podľa nároku 6, pričom druhá montážna doska (252) obsahuje kryciu

časť (258).

8.

Záves (310) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5, pričom uvedené montážne

usporiadanie (350) obsahuje kryt (358) s prvým a druhým záberovým prostriedkom (358b,

358c) a uvedená aspoň jedna montážna doska (351) je vybavená prvým a druhým
výstupkom (351b, 351c) na záber krytu.

9.

Záves (110; 210; 310) podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom

súčasti (190; 290) závesu podporujúce pohyb zahŕňa spojkový mechanizmus obsahujúci
spojky, pružiny a aspoň jeden snímací prvok, aby tento záves mohol byť usporiadaný ako

pantografový záves.

10.

Okno obsahujúce súbor závesov (110; 210; 310) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1

až 9, zahŕňajúce rám (1), ktorý má horný člen, spodný člen a dva bočné členy (1a)
vymedzujúce rovinu rámu, krídlo (2), ktoré má horný člen, spodný člen a dva bočné

členy (2a), pričom uvedené krídlo nesie okennú tabuľu (3) a vymedzuje rovinu krídla,
a pričom uvedený súbor závesov (110; 210) vymedzuje os závesu (a) okna.

11.

Spôsob inštalácie okna podľa nároku 10, zahŕňajúci nasledujúce kroky:

spojenie uvedenej aspoň jednej montážnej dosky (151; 251, 252; 351) s rámom (1),
spojenie ostatných komponentov zo súboru komponentov závesu s krídlom (2) a
vytvorenie

záberu

spojovacích

prostriedkov

ostatných

komponentov

so

spojovacími prostriedkami montážneho usporiadania pohybom ostatných komponentov
závesu v podstate rovnobežne s uvedenou rovinou závesu tým, že v nejakom prvom kroku

sa vytvorí záber zástrčky (163; 263) usporiadanej na základovej doske (135; 235) rámovej

časti (130; 230) závesu so štrbinou (153; 253; 353) v uvedenej aspoň jednej montážnej
doske (151; 251; 351), a v druhom kroku sa umožní, aby sa pružinou predpínaný západkový

prvok (154; 254; 354) dostal do záberu s uvedenou stupienkovou časťou (164; 264) a tak
sa dosiahol spoľahlivý záber v namontovanom stave.

12.

Spôsob podľa nároku 11, pričom sa prvý krok vytvorenia záberu spojovacích

prostriedkov

ostatných

komponentov

so

spojovacími

prostriedkami

montážneho

usporiadania uskutoční tak, že sa najprv zástrčka (163; 263) zasunie do štrbiny (153; 253;

353) a potom sa základová doska (135; 235) rámovej časti (130; 230) závesu a zostávajúce
ostatné komponenty závesu (110; 210) otočia okolo zástrčky (163; 263).

Fig. 1 (doterajší stav techniky)
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