
 
Nevíte si rady? Pište našemu technikovi na: 

 stresnioknamontaz@seznam.cz, případně volejte na 605 900 020.  
Objednávky vyřizujeme na objednávky@stresnioknamontaz.cz, 605 541 224  

Další informace najdete na http://stresnioknamontaz.cz/markyzy  
 

 

Štítek na starší generaci střešních oken 
VELUX. Štítek okna rozměru MK08 
(78/140 cm) 

Štítek na okně firmy FAKRO 

Vyndaný štítek ze střešního okna ROTO, rozměr 6/11 
(65/118 cm) 
 

Červený obal štítku okna ROTO, v němž je štítek 
schovaný, pod lemováním. 

JAK URČIT VÝROBCE A ROZMĚR STŘEŠNÍHO OKNA 

Abychom mohli provést montáž markýzy hned při první návštěvě, potřebujeme předem znát výrobce a rozměr okna. 

 
 

Určení výrobce střešního okna 

Výrobců střešních oken je na našem trhu celá řada. Od známých značek jako jsou VELUX, ROTO, FAKRO, 
Fenestra, Kubeso až po méně známe firmy, které vyrábí například i okna fasádní.  
 
Výrobce určíte podle: 
1) Loga umístěného na okně: VELUX 

označený na ovládacím madle, 
ROTO s logem u spodní kliky). Ale 
ne každý výrobce má okna 
ologovaná.  

 

2) Štítku na okně  

(není vidět při zavřeném okně) 
Abyste štítek našli, otevře okno a pátrejte po jeho boku, čelní hraně nebo pod 
vrchním lemováním. Každý výrobce jej dává jinam.  

Pokud žádný štítek nenajdete, může to být tím, že ho dříve někdo sundal, což se 
ale stává málo. Spíše však na okně nikdy nebyl a okna pochází od menšího 

výrobce střešních oken, který okna neznačí. V takovém případě je dobré zapátrat, 
pokusit se najít fakturu od jejich koupě, katalog, ze kterého jste vybírali apod. 

Na okna neznačková okna a okna menších výrobců mnohdy markýza namontovat 
nejde, ale nezoufejte, i pro vás máme řešení. Tím jsou vnitřní multifunkční roletky. 

 
 

Určení rozměru střešního okna 

Abychom mohli určit rozměr střešního okna, potřebujeme k tomu štítek. Můžete ho vyfotit a poslat nám jeho 
fotku, anebo nám údaje z něj opište do e-mailu. Čtení štítků je na vysvětlení složitější, protože každý výrobce 
má své číslování. Pro Vaši představu uvádíme příklady štítků. 

 

 
 
 
 

 

Štítek na nejnovější generaci střešních oken 
VELUX. Štítek okna rozměru MK08 (78/140 
cm) 
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