
Termékleírás: 

 
A cégünk. által forgalmazott MDF szerkezetű dekor foliás  beltéri ajtók utólag beépíthető ajtótokkal készülnek. 

Így az ajtók beépítése, a padlóburkolás, a fürdőszobai csempézés, és a padlóburkolati váltó elem beszerzése után, 

illetve az alapozó festést követően is lehetséges. 

Az ajtókat külön ajtólaponként, tokonként, és utólag szerelhető tok-borításonként szállítjuk. 

 

Szállítás, tárolás: 
 

Szállításkor és tároláskor az ajtókat függőlegesen és vízszintesen is el lehet helyezni. Függőleges helyzetben az 

ajtók 75-90 fokos dőlésszögben legyenek.  Szállításkor az ajtók ne legyenek rázkódásnak kitéve. Hosszabb, vagy 

kevésbé jó úton történő szállítás esetén ajánlott a vízszintesen történő elhelyezés. Minden esetben az ajtók 

mozgásmentes rögzítése szükséges. 

Tárolásnál  az. MDF beltéri ajtókat összeszerelés előtt alátét lemezre helyezve vízszintesen egymásra rakva is 

tárolhatjuk. Mechanikai sérülések elkerülése végett ne támasszuk, illetve ne tegyünk jelentős súlyú anyagot az 

ajtóra.  A tárolási helység klimatikus viszonyai lakószobának megfelelőek legyenek. 

Frissen vakolt épületben, szobában és bármely más nedves vagy túl száraz helyen az ajtókat tárolni még  

ideiglenesen sem szabad! A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 65%-ot! 

 

Fontos tudnivaló! 

Tapasztalataink szerint a beépítés és a belső szakipari munkák nagy páratartalmat okozó tevékenységek. 

A belsőmunkák során a nyílászárok apróbb sérüléseket szenvedhetnek, ezért a beépítés időpontját az 

építési folyamat megfelelő szakaszában (betonozás, vakolás, festés után) célszerű megválasztani, hogy 

megóvjuk a szerkezeteket a károsodástól. A nagy páratartalom és hőmérséklet különbség ( 65% relatív 

páratartalom felett) okozta esetleges deformációkra a garancia nem vonatkozik.  

 

Beépítési útmutató 

 
Az alkatrészek kicsomagolása után: 

-A gérbe vágott tokrészeket célszerű külön faragasztóval megragasztani. Erre a célra bármelyik 

expressz faragasztó alkalmas. Csak annyi ragasztót használjunk, hogy összenyomáskor az ne folyjon ki a két 

elem közül. Amennyiben ez mégis megtörténik enyhén nedves ruhával a ragasztó eltávolítható 

Minden gércsatlakozásnál  oldalanként 2-2 db facsavarral (nem része az egységcsomagnak) rögzítsük a tokokat,  

a megfelelő rögzítés érdekében a szerelésekor a két tokrészt kezünkkel szorítsuk össze, hogy az ne tudjon 

elmozdulni..  

-A tokot állítsuk fel függőlegesen és derékszögben a falnyílásba. 

Ékek segítségével helyezzük a tokot a padló fölé pár milliméterrel, hogy a beltéri ajtó beszerelése után, a 

tökéletes vízzárás érdekében szilikonnal ki tudjuk húzni. Az utólag beépíthető ajtótokot úgy ékeljük ki, hogy a 

hosszanti tokszárak függőlegesen, míg a tok vízszintes eleme teljesen vízszintesen álljon. Az utólag szerelhető 

ajtótok pontos beállításához vízmérték használatát javasoljuk.  

Mivel az ajtólapok becsukott állapotban nem takarnak rá a tokra, nagyon fontos a tok pontos beállítása! 

Ideális esetben a tok külső oldala és a fal között 10-15 mm-es szerelési hézag van. Ez a távolság szükséges a 

PUR hab megfelelő alkalmazásához. A PUR hab típusától függően a megfelelő rögzítés érdekében a szerelési 

hézag általában nem haladhatja meg a 30 mm-t (oldalanként). 

Figyelem ez fontos mozzanat!   

-Az ajtózsanérokat (ajtónként 3 db) íves oldalukkal az élére fektetett ajtólapra rögzítjük a mellékelt csavarok 

segítségével, az alsót, és a felsőt ajtólap szélétől 20-20cm távolságra, a középsőt az ajtólap közepére.  

Alkalmazzunk megfelelő Bit fejet! 

A zsanérok megfelelő oldalra történő felcsavarásával dönthetjük el a helyszínen, hogy az ajtó jobbos, vagy balos 

kivitelű legyen a beltéri ajtó.. 

Rögzítsük az ajtólapot a tokon a mellékelt csavarokkal, a zsanér szögletes fele kerüljön a tokra..  

Alkalmazzunk megfelelő Bit fejet 

Végezzük el a szükséges finombeállításokat. 

 

Ha a beállítás megtörtént, rögzítsük az utólag beépíthető ajtótokot PUR habbal. Hogy a hab ne nyomja be a 

tokot, a padló vonalában és kb. 1 m magasan az ajtónyílásba tegyünk távtartót. Fontos 

tudnivaló, hogy a hab dagadásához nedvesség kell, ezért a habozás előtt a szerelési hézagba nedvességet kell 

juttatnunk (pl. kézi permetezővel). 



A PUR hab megkötése után (melynek kötési idejét a hab használati útmutatójában találjuk), távolítsuk el az 

ajtótok körül esetlegesen kidagadt PUR habot, illetve a távtartókat eltávolíthatjuk. 

-A díszborítást (takarólécet) miután gérbe vágtuk, ragasztóval, szilikonnal vagy szegeléssel rögzítsük az ajtótok 

köré.  

A fal és a tokborítás közti hézag festhető akrillal, a padlóburkolat és a tok közötti hézagot szilikonnal húzzuk ki, 

hogy az utólag beépíthető ajtótok felmosás esetén se kapjon alulról vizet. 

 

-A kilincs kicsomagolása után, csavarozzuk fel az ajtólapra úgy, hogy a zártest, és a zárbetét már a helyén van. 

Figyeljünk oda melyik felén szeretnénk a „Wc zárat” használni, illetve a zárnyelvet beépítés során fordítsuk a 

megfelelő irányba ( jobbos, vagy balos kivitel).. 

Végezetül  marjuk ki, véssük be a zárnyelv helyét a megfelelő magasságban a tokon, helyezzük be a műanyag 

betétet, majd csavarozzuk fel a takarólemezt. 

Ellenőrizzük, hogy az ajtó, és a zárszerkezet megfelelően (szorulásmentesen) működik. 
 

 

A beltéri ajtók rendeltetésszerű használata, garancia: 
 

Az általunk forgalmazott  belső ajtókat zárt, a kültéri környezeti hatásoktól védett helyre javasoljuk. 

Beltéri ajtóink családi házak, társasházak, nyaralók, közösségi terek leválasztására alkalmas.  

Az ajtók megfelelnek a fenti terekbe építhető beltéri nyílászárók hang-, és hőszigetelési előírásainak.  

A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen egy jelzés a hatóságok felé arról, 

hogy a termék megfelel a rá vonatkozó követelményeknek.  

Az ajtók 12 hónapos garanciája a szakszerű beszerelés és a rendeltetésszerű használat esetén érvényes.  

A beltéri ajtó beszereléséhez útmutató ad segítséget, vagy cégünktől megrendelhető a helyszíni szerelés, utólagos 

ajtóbeépítés. 

A rendeltetésszerű használaton a beltéri ajtó kilinccsel történő nyitását, csukását értjük, illetve a karbantartási 

útmutató szerinti tisztítását. 

Nem rendeltetésszerű használatnak számít: 

 ha nem a fenti útmutatónak megfelelően építik be a beltéri ajtót 

 ha nem kilincs használatával nyitják és zárják a beltéri ajtót 

 ha nem zárt térbe építik be a beltéri ajtót, ahol ki van téve az időjárás viszontagságainak 

 ha szélsőségesen magas páratartalmú vagy magas hőmérsékletű /szauna/ helyre építik be a beltéri ajtót 

 ha nem a karbantartási útmutatónak megfelelően tisztítják a beltéri ajtót 

 ha felfeszítik, vagy egyéb módon rongálják a beltéri ajtót. 

 

Karbantartási, és tisztítási útmutató:  
 

Beltéri ajtóink dekor fóliás felületűek. Tisztításukhoz a kereskedelemben kapható karcmentes kímélő  tisztító 

szereket javasoljuk. A felületet mindig puha ronggyal töröljük át. Az üveg felületeket vagy üvegajtókat, 

üvegtisztítóval, vagy vizes ronggyal tisztítsuk. A vegyszerekkel érdemes óvatosan bánni, kevésbé látható helyen 

egy próbát végezni. Kerüljük a vegyszerrel való erőteljes dörzsölést, mert a felület felpolírozódásával járhat. 

Évente egyszer érdemes a zárat ill. a zárnyelvet zsanérokat olajos spray-vel befújni, ezáltal hosszabb élettartam 

várható, és jóval könnyebben csukódik az ajtó.!  
 

 

Köszönjük, hogy ajtóját nálunk vásárolta, használja egészséggel! 
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