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Ablak gyártási ára a következőket tartalmazza: 

- Tok- és nyílószerkezet faanyagát. 

- Üveget, zárszerkezetet, gumitömítést. 

- Fém vízvetőt, gumitömítéssel, végzáróval. 

- Fém szárnyvédőt, végzáróval 

- Kilincset. 

- Minden műhelymunkálatot, ami egy felületkezelés nélküli ablak legyártásához szükséges. 

Ajánlatban szereplő rövidítések: 

- Ony: Egyszárnyú, Oldalt Nyíló 

- Bny: Egyszárnyú, Bukó Nyíló  

- Kny: Kétszárnyú, Középen Nyíló 

- KnyBny: Kétszárnyú, Középen Nyíló Bukó Nyíló (kilincses szárny bukó-nyíló, másik szárny csak 

nyíló) 

- Fix: Nyílószárny nélküli 

- Bukó: Egyszárnyú, a felső része résnyire buktatható 

Árajánlat nem tartalmazza: 

- Felületkezelést, szállítást, beépítést, amennyiben az nincs külön tételként feltüntetve. 

- Belső- külső ablakpárkányt, takaróléceket, amennyiben az nincs külön tételként feltüntetve. 

- Szúnyoghálót, redőnyt vagy egyéb árnyékolástechnikai kiegészítőket. 

- Kőműves és festő utómunkálatok elvégzését. 

- Ha kéri a kibontott ablakok elszállítását, abba nem tartozik bele a többi bontásból származó sitt és 

törmelék elszállítása. Cégünk felár ellenében minden bontásból keletkezett hulladékot el tud 

szállítani. Amennyiben igényt tart rá, azt kérjük beépítés előtt jelezze felénk. 

- Bontás során esetleges csempe- és járólap sérülés helyreállítását. (Mindig a legnagyobb figyelemmel 

bontjuk ki a régi nyílászárókat. Arra törekszünk, hogy a megmaradó fal- és járófelületek ne 

sérüljenek, de előfordulhat, hogy a régi tok melletti lapok sajnos elrepednek, eltörnek) 

- Külső- belső nyílászárókba építhető, vagy rászerelhető egyéb kiegészítőket. Mint például: 

szellőzőrács, hevederzár, másodzár, ajtó kitekintő (kukucskáló), STB.... 

Felületkezelés: 

Szórt technológiával, 3 rétegben visszük fel a felületre a Milesi márkájú időjárásálló kültéri vastaglazúrt. 

Pácolás előtt 150-es finomságú excenteres csiszológéppel, és kézzel csiszoljuk meg a felületet. A pác 

száradása után magas nyomáson fújjuk a köztes réteget a felületre. 24 óra elteltével nagyon finom 

csiszolószivaccsal csiszoljuk át a teljes felületet, majd a fedő réteget szintén szórópisztollyal visszük fel. 

Ezzel az eljárással nagyon szép, egyenletes felületkezelést kapunk. A faanyagon észrevételezhető 

árnyalatnyi színeltérések természetesek, ebből adódóan nem számítanak garanciális hibának. A gyári 

felületkezelt nyílászáróink további ápolásához, karbantartásához tájékoztatást adunk a minőség 

hosszantartó megőrzése érdekében. 
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Külső nyílászáróinkról általában: 

Három tokvastagságban gyártjuk a termékeinket. 

- 68 mm vastag, 2 rétegű üvegezéssel (Ug=1,1 W/m2k), dupla soros gumitömítéssel 

- 78 mm vastag, 3 rétegű üvegezéssel (Ug=0,7 W/m2k), három soros gumitömítéssel 

- 92 mm vastag, 3 rétegű üvegezéssel (Ug=0,5 W/m2K), három soros gumitömítéssel 

Ablakaink megfelelnek az Európai Uniós szabványoknak. Minden esetben rétegragasztott, hossztoldott 

borovifenyőből dolgozunk (kivéve, ha külön kérés van toldásmentes borovifenyőre, vagy egyéb fafajú 

anyagok használatára). A vasalat alap esetben ROTO NT egykezes működtetésű, több ponton záródó, 

hibásműködtetésgátlóval ellátott. A gumitömítések a 68 mm-es profilban a szárnyban, míg a 78, illetve 

92mm-es profilban a szárny mellett a tokban is helyet kapott. Minden típust gumitömítéses fém vízvetővel 

látunk el. Ablakaink és erkélyajtóink a magyar szabványnak meglelően 30 cm-es léptékkel változnak. 

Egyedi igény esetén – a műszaki lehetőségeket figyelembe véve – bármilyen méretben elkészítjük. Bejárati 

ajtóknál dupla betétet alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy egy betét 3 rétegből áll. Külső- és belső oldal 18 

mm-es borovi fenyő tábla, közötte 10-25 mm vastag hungarocell szigetelés (profilvastagságtól függően). 

Beépítéssel kapcsolatos információk: 

 Amikor szállítható állapotban van a megrendelt nyílászáró, felvesszük Önökkel a kapcsolatot, és időpontot 

egyeztetünk (amennyiben ez előtte nem történt meg) a beépítés időpontjáról. Amennyiben a környéken 

nehézkes a parkolás, ideális gondoskodni minél közelebbi megfelelő parkolóhelyről egy 

kistehergépjárműnek, ugyanis a nyílászárók kézi szállítással kerülnek a munkaterületre az autótól. Minden 

esetben zajjal és porral jár a nyílászárók cseréje! Azokban a helységekben, ahol megvalósul a nyílászáró 

csere, mindenképpen érdemes a portól védendő tárgyakat letakarni esetleg eltávolítani. A nyílászáró előtti 

részeket pedig ki kell üríteni, hogy szakembereink könnyen és biztonsággal hozzáférjenek a 

nyílászárókhoz. A beépítési idő a beépítendő szerkezetek számától és az azokhoz rendelt kiegészítők 

mennyiségétől függ. Egy darab ablak vagy ajtó esetében a rendelt kiegészítőktől függően (Pl.: takaróléc, 

redőny, aereco) a beépítési idő körülbelül 1-2 óra. Komplett családi házak esetén törekszünk 1 nap alatt 

véghez vinni a beépítést vagy cserét, akkor is, ha az már az esti órákba tolódik ki. Azonban a 

körülményektől függően 1-2 napos beépítési idő is előfordulhat. Minden esetben zajjal és porral jár a 

nyílászárók cseréje! Lakóközösségekben célszerű előre szólni a szomszédoknak, vagy kitűzni a hirdető 

táblára a beépítés időpontját. Munkánk során arra törekszünk, hogy minél tisztább munkát végezzünk és a 

munkafolyamatok Önnek a lehető legkevesebb kényelmetlenséget okozzák az ablakcsere során. 

Megrendelés, anyagi elszámolás menete: 

Amennyiben elfogadta árajánlatunkat, kérjük vegye fel Velünk a kapcsolatot telefonon, vagy e-mail-en 

keresztül. Megbeszéljük a felmérés időpontját (amennyiben szükséges), amikor a beépítés helyszíne 

megtekinthető és hozzáférhető. Pontos méretvételt követően átbeszéljük az egyéb kéréseket, sor kerül a 

szín-, üvegminta kiválasztására. A megrendelőlap aláírásával, és a végösszeg 50%- nak előlegfizetésével lép 

életbe a megrendelés. Amennyiben cégünk nem kap anyagelőleget a megbeszélt időpontig (átutalás esetén), 

úgy nem köteles elkezdeni a gyártási folyamatot, és a szerződés automatikusan érvényét veszíti. 

Amennyiben szeretné megtekinteni az általunk gyártott termékeket, úgy Vecsésen, telephelyünkön lévő 

mintateremben megteheti.  

Anyagi elszámolás: 

- 50 % anyagelőleg a megrendeléskor 

- 40 % kész termék telephelyen való megtekintésekor, helyszínre szállítás előtt 

- 10 % Beépítést követően, a kész munka átvételekor 
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Gyártási idő: 

A gyártási idő függ a megrendelt tételek mennyiségétől, kivitelezési nehézségeitől, éppen aktuális 

megrendelések mennyiségétől is. Általában natúr ablak gyártása 4-6 hét, felületkezelt nyílászárók 6-8 hét, 

kétszínű felületkezeléssel rendelt termékek 8-10 hét, spaletta vagy zsalugáterrel együtt rendelt nyílászárók 

akár 10-12 hét is lehet. Kérjük minden esetben érdeklődjön értékesítő kollegánknál . Vannak olyan 

helyzetek amikor takaróléceket, egyéb kiegészítőket csak a nyílászáró beépítése után lehet felmérni, hogy 

minden a legpontosabban kerüljön legyártásra, olyankor a beépítést követően 1,5-2 héten belül fejezzük be 

az utómunkálatokat.  

Garancia: 

Minden termékünkre garanciát vállalunk, amely a beépítés napján lép életbe. Belső- és külső nyílászárókra 

3 év, redőnyökre, szúnyoghálókra 1 év gyártói garanciát biztosítunk.  

 


