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Tömörfa ajtómodelljeink válogatott anyagokból, a legkorszerűbb technológiák felhasználásával 
készülnek. A keret, anyaga tömörfa, különböző fafajokból (éger, hárs, kőris, nyír, cseresznye, 
tölgy). A betét illetve a lap szerkezetű ajtók furnérozott MDF-ből készülnek (cseresznye, tölgy, 
kőris furnérral). A keretbetétes szerkezet a hagyományoshoz képest jobb alak és mérettartósságot 
biztosít. 
Az ajtók nagy méretválasztékban kerülnek forgalomba, pácolt, illetve festett kivitelben. A fa 
természetes struktúrájának megfelelően a felületen színeltérések lehetségesek a hullámos 
rostszerkezet következményeként. Ugyanezen ok miatt kis felületre kiterjedő szálszakadás is 
előfordulhat, kis keresztirányú repedések formájában, amely azonban az ajtó esztétikai összhatását 
nem befolyásolja hátrányosan. A felületen megjelenő rajzolatváltozások (a rajzos és csíkos rajzolat 
közt), benőtt ághelyek megengedettek, a fa természetes felépítését tükrözik.  
Tisztítás: 
A kereskedelemben kapható karcmentes és maró hatású anyagokat nem tartalmazó 
bútortisztítószerek alkalmasak. Az ajtót tisztítás során ne dörzsöljük. A durva mechanikai hatások 
maradandó károsodást okozhatnak. 
Figyelem! 
Kerülni kell a termék alkalmazását tartósan nagyon magas, vagy nagyon alacsony, illetve erősen 
ingadozó páratartalmú helyiségekben. Szélsőséges páratartalmi viszonyok hatására a faanyag 
méreteit nagymértékben változtatja, ezáltal az ajtó szerkezete károsodhat. Bútorajtóink a 
szabványnak megfelelő, szobaszáraz, 8%-os nedvességtartalomra vannak leszárítva, amely 45-
50%-os légnedvességű, 20°C hőmérsékletű helyiségben a faanyag egyensúlyi 
nedvességtartalmának felel meg. A termék alkatrészeinek méret- és alaktartósságát a fenti 
légállapotok mellett tudjuk garantálni. 
Sugárzó hő szintén kárt tehet az ajtókban. 
Az ajtók színe raktározás során különböző erősségű fény hatására különböző mértékben változik 
meg, ezért gondoskodni kell a hasonló fényviszonyok között történő tárolásról. 
 
Figyelem!  
A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti. 
Termékeink lakossági felhasználásra készültek, egyéb esetben kérjük, érdeklődjön kollegáinknál! 
 
A www.foresteu.com címen elérhető honlapunkon mindig megtalálhatja aktuális vásárlói 
tájékoztatóinkat, szerelési útmutatóinkat, szórólapjainkat, rendelőlapjainkat és szerelési 
filmjeinket. A vásárlói tájékoztatóban foglaltakat kérjük, a termékek beszerelésekor mindig 
vegye figyelembe és adja át azt a végfelhasználónak is! 


