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AJTÓHOZ

GARANCIA SZELVÉNY:

O.K. DOORS by RADEX

14-200 ILAWA. Konunalna u. 2

adószám:744-177-62-60

Megrendelés No………......……..., dátum: ..................................

Számla No:……………......…....…,dátum: ..................................

Garancia feltételek:
1. A gyártó 12hónap garanciát biztosít az építőipari termék helyes működéséhez.

2. Ahhoz, hogy az ajtó külső burkolata védve legyen szükséges egy megfelelő előtető, amelyik 

megakadályozza annak, közvetlen napsugárzással és esővízzel való érintkezését.

3. A gyártó felel az eladáskor fellelhető anyagi hibákért.

4. A garancia nem érinti azokat a károsodásokat, amelyek nem megfelelő beépítésből, szállítás-

ból vagy raktározásból erednek. Szintén nem vonatkozik a garancia akkor, ha a lakkbevonat 

sérülésére vonatkozó garanciaigényt a vásárlástól számított 2napon túl nyújtják be írásos 

formában. A beépítéssel/kiszereléssel- és szállítással kapcsolatos költségeket a vevő viseli.

5. A javító szerviz indokolatlan kihívás költségei teljes egészében az Ügyfelet terhelik.

6. A Gyártó fenntartja magának a lehetőséget az Ügyfél szakmai oktatására, a hiba megszünte-

tésére vonatkozóan, ha feltételezhető, hogy az a nem szakszerű beépítésből vagy helytelen 

használatból ered.

7. Reklamáció benyújtásának  napja az a nap, amikor a beépítési útmutató melletti reklamációs 

nyomtatvány kitöltve és a vásárlást igazoló dokumentum másolatát faxon vagy E-mailben 

benyújtják.

8. A helyes beépítésért felelős a vevő vagy az a szerviz, aki javasolva lett.

9. A garancia nem vonatkozik a mechanikai sérülésekre (repedések, karcolások, deformáció, 

törés,stb), amelyek veszélyes helyzetek létrejöttének pillanatában következetek be, valamint  

a vásárló  által elvesztett alkatrészekre vezethetők vissza. Vásárló az a személy, aki átvette 

a vásárlási okmányokat, vagy az a személy, aki a vásárló nevében végzi az átvételt.

 Garancia szintén nem vonatkozik semmilyen olyan meghibásodásra, amelyet a vásárló vagy 

az ő nevében eljáró személy okozott, és azok, az instrukció be nem tartásából, az ajtók nem 

rendeltetésszerű használatából, valamint nem az útmutató szerinti használatból, karbantar-

tásból erednek.

 Garancia nem vonatkozik azokra a mechanikai meghibásodásokra, amelyek a saját hatáskör-

ben végzett javítások következményei.

 Ha az építőipari termék nem az elsődleges rendeltetési helyre kerül beépítésre,  ebből eredően 

--- a nem teljesülő feltételek miatt—nem lehet igény a Gyártói kötelezettség vállalásra.

10. Gyártó megvizsgálja a benyújtott reklamáció megalapozottságát, támaszkodva a megrende-

lésben/bejelentésben leírtakra.

 Megalapozott esetben, egyeztetett módon történik a hiba megszüntetése, 4 héten belül, a 

reklamáció benyújtásától számítva. Rendkívüli esetben, ahol a hibás ajtó miatt veszélybe ke-

rültek a helyiségben tartózkodók, ott a hibaelhárítás a rendeletekben meghatározott időn belül 

történik. 

11. Az írásos reklamációval együtt, saját hatáskörben  kell beszállítani a sérült árut a vásárlás 

helyére, valamennyi beépítési elemmel együtt, kivétel, ha a hiba az ajtó megülése után jött elő 

az ajtónyílásban.

12. Garancia Magyarországon érvényes.

 Garancia feltételek között nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv érvényes.
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RENDELTETÉS:

PRIME 55-ös kültéri ajtók használhatók az 

épületek külső ajtajaként, valamint a lakó-

épületek belső, lépcsőházi nyílászáróiként.

BEÉPÍTÉS ELŐTTI TEENDŐK:

A helyes beépítés céljából számos előké-

születet kell elvégezni, ellenőrizni, hogy va-

lamennyi szükséges elem rendelkezésre 

áll-e az ajtó szakszerű beépítéshez és annak 

használatához.

TARTALOM:

• tok

• küszöb

• ajtólap

• beépítési útmutató

SZEMREVÉTELEZÉS:

Kérjük ellenőrizni az ajtó külső állapotát, sa-

rokvas felfüggesztéseket, zárakat. Hiba ese-

tén kérjük az ajtót nem beépíteni, hanem be-

nyújtani a reklamációt az értékesítési helyre.

Az ellenőrzés feltétlenül vízszintes hely-

zetben végezzük, legjobb ha ezt az ajtó a 

saját kartondobozán tesszük meg. Kérjük 

különösen figyeljünk akkor,-- a tok könnyen 

összekarcolódhat--, ha a talaj kemény vagy 

homokkal, kaviccsal van felszórva.

BEÉPÍTÉS:

• A beépítést szakember végezze, a szabá-

lyos beépítéstől függ az ajtószárny éveken 

keresztüli, rendeltetésszerű használata.

• Valamennyi --PN-EN 1435-1;2006+A2010 

szabványban meghatározott – követel-

mény teljesítése céljából az épületbe be-

építendő külső ajtókat küszöbbel és speci-

ális előtetővel kell ellátni, és azok kifelé ill. 

befelé kell, hogy nyíljanak.

• Az összeszerelt szárnyat, valamint a lebiz-

tosított tokot beállítjuk az ajtónyílásba.

• Az ajtó helyes beállításának ellenőrzése 

(a küszöb nem állhat ki a padozat síkjából 

jobban, mint 20 mm) után a tokot ékeljük 

ki (ék nincs az alkatrészek között!) és ál-

lítsuk vízszintbe. Javasolt, hogy a toknak 

az a felülete, amelyikre az ajtószárny kerül, 

legyen síkban a fal síkjával. Ilyen ajtóhely-

zet biztonságos használatot tesz lehetővé, 

nincs kockázata annak, hogy a szárny le-

törik az ajtónyílás sarka miatt.

 FIGYELEM: Küszöböt az ajtószárny függő-

leges beállítása után szereljük be.

• Az ajtószárny kiékelése és mozdulatlan 

helyzetbe való rögzítése után ellenőrizzük 

a függőlegest és a vízszintest a beépített 

elemeknél.

 Ezt követően ellenőrizzük az ajtó helyes 

működését, - záródását, - nyitását, - zá-

rak munkáját, - horognyelvet. Abban az 

esetben, ha valamilyen szabálytalanságot 

állapítunk meg a függőleges, vízszintes, 

derékszög, zárműködések, felfüggeszté-

sek, súrlódások, stb ellenőrzésekor, akkor 

a beállítást újból el kell végezni, hogy az 

ajtószárny szabályosan legyen beépítve.

• A beállítás végleges ellenőrzése, után el le-

het kezdeni a rögzítő szegek elhelyezését 

(alkatrész-csomagnak nem része!), kivá-

lasztásuknál figyelembe kell venni a fala-

zat típusát, olyat kell alkalmazni, amelyek 

garantálják a szárny megfelelő tartását 

(10x140-es rögzítő szegek javasoltak).

• A rögzítő szegek beszerelése után bened-

vesítjük a fal felületét és az ajtót poliuretán 

habbal kirögzítjük(javasolt alacsony nyo-

mású) FIGYELEM a hab kizárólag szigetelő 

funkcióval bír, az ajtó kirögzítésének nem 

eszköze! A hab megszilárdulása után a fe-

lesleget késsel eltávolítjuk.

• Küszöb beszerelése után beszereljük a 

zárbetétet, takarólemezt, valamint a ki-

egyensúlyozó csavarok furatait lebiztosító 

műanyag csapokat.

• Ezt követően el kell végezni a vakolástPN-

70B-10100szabványnak megfelelően (va-

kolási munkák).

• A fenti műveletek után eltávolítjuk az ajtó-

szárnyról és a tokról a fóliát, beszereljük a  

zárat és a takaró lemezt.

HASZNÁLAT és KARBANTARTÁS:
 

 PRIME 55 ajtó használatánál néhány alap-

vető szabályra kell emlékezni, melyek 

betartása szabályos működést garantál 

hosszú éveken keresztül .

• Tilos az ajtó felületét éles eszközökkel 

megsérteni, valamint olyan kémia vegy-

szerek alkalmazni, melyek a felület össze-

karcolódását, elszíneződését okozzák.

• El kell kerülni a nyílászáró forró tárgyakkal 

(teás kanna, vasaló,stb) való érintkezését.

• A termék tisztításánál mellőzni kell az erős 

tisztítószerek használatát!

SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS, 
ÚJRAHASZNOSÍTÁS:

Az ajtókat, beépítésig szállítani és tárolni 

csak eredeti csomagolásban szabad. Táro-

lás csak alacsony páratartalmú, szellőztetett 

helyiségekben, álló helyzetben lehetséges. 

Az ajtókat tilos kitenni magas hőmérsékleti 

hatásnak (fűtőtest közelsége miatti), úgy-

szintén védve legyenek a fizikai károsodás 

veszélyeitől.

Az ajtóbeépítés utáni maradék anyagot --az 

újrahasznosítás végett--, megfelelően osztá-

lyozva,  tároló edényekbe kell elhelyezni.

MÉRETEK:

AJTÓ VIZSZINTES METSZET

AJTÓ FÜGGŐLEGES 
METSZET
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Ajtó méret [mm]

Minimális nyílás 
méret
[mm]

Nyílás 
méret 

széles-
sége

Teljes ajtó 
tok ma-
gassága

Teljes 
ajtótok 

szélessége

Nyílás 
méret ma-
gassága

Ajtó lap 
magassága

Ajtó lap 
széles-
sége

Ajtó lap 
vastag-

sága

S1 W1 S2 W2 W3 S3 G Wo So

80 801 2068 891 2002 2037 850 55 2075 905

90 901 2068 991 2002 2037 950 55 2075 1005

100 1001 2068 1091 2002 2037 1050 55 2075 1105

 emelet


