
ER-FA 2000 FAIPARI KFT. 

 
8060 Mór, Asztalos u. 3. • Tel.: 22/ 563-750 • Fax: 22/ 563-759 • E-mail: info@erfa.hu 

8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. – Zámolyi u. sarok • Tel.: 22/ 512-000 • Fax: 22/ 512-009 • Web: www.erfa.hu 

Beltéri ajtó tájékoztató 

 

Kérjük, hogy a termék átvételekor figyelmesen olvassa el az alábbi szerelésre, karbantartásra, 
szavatossági ügykezelésre vonatkozó tájékoztatónkat, és őrizze meg a termékhez tartozó összes 
kísérődokumentumot. 
Útmutatónk eligazítást és segítséget ad a megvásárolt termék szakszerű beépítéséhez és kifogástalan 
működéséhez az Ön kényelmét szolgálva. 
A FULL típusú ajtóelemek kizárólagosan beltéri használatra alkalmazhatóak. 

A TERMÉK ÁTVÉTELEKOR ELLENŐRIZZE A KÖVETKEZŐKET: 

Csomagolás: karton + fólia. 
Átvétel után alaposan ellenőrizze a csomagolás épségét, valamint a kísérő dokumentumok meglétét: 

 teljesítmény-nyilatkozat 

 műszaki leírás 

 szállítólevél 

 beépítési útmutató 
 
A CSOMAGOKBAN AZ ALÁBBIAKAT KELL TALÁLNIA: 

Tok: 
Az ajtótokot cégünk összeszerelt állapotban adja át Önnek, amely az alábbiakból áll: 

 1 db tok álló elem pántoldali fix borítással, 2 db szerelt pánttáskával. 

 1 db tok álló elem zároldali fix borítással 1 db szerelt zárlemezzel 

 1 db tok vízszintes elem fix borítással, rögzített szerelvény-egységcsomaggal 

 A fix borítással rendelkező tok elemek gumitömítéssel 

 Mozgó borítások: 2 álló és 1 felső 

 Szerelvény egységcsomag, ami tartalmaz: 2 db tokpántot, 8 db köldökcsapot, 4 db lamellót, 4 db 
borítás összehúzót, 4 db konfirmátor csavarokat 
Lap: 
1 db ajtólap 2 db szerelt pánttal és 1 db szerelt zárral 

Amennyiben a termék az átvétele és elszállítása után nem kerül beépítésre, a termék tárolási 
követelményei a következők: 

 a terméket több helyen alátámasztva, lapok közé távtartó helyezésével, vízszintesen, rendeltetésének 
megfelelő klímán – a hőmérséklet haladja meg a 16°C-t, a relatív páratartalom nem haladhatja meg a 
65%-ot – kell tárolni. 

 A tárolás idejére a rakat tetejét takarópanellel kell lefedni, ezzel megelőzhető a rakomány tetején 
található legfelső ajtólap deformációja. 

 Az ajtót szállítás és tárolás során óvja az eldőléstől, nedvességtől, mechanikai sérülésektől. 
 
SZERELÉS ELŐTT, KICSOMAGOLÁS UTÁN AZ ALÁBBIAKAT ELLENŐRIZZE: 

 Azonosítsa be a rendelt termék típusát! 

 Ellenőrizze nyitásirányát! 

 Ellenőrizze a minőségét, sérülés- és deformáció-mentességét! 

 Ellenőrizze a csomag tartalmának hiánymentes meglétét! 
Amennyiben rendeléséhez képest bármilyen eltérést, hibát észlel, ne folytassa az össze-, illetve 
beszerelést, hanem azt azonnal jelezze a kitöltött szavatossági igénybejelentővel! 
A termék beépítése, összeszerelése előtt ellenőrizze: 

 a falnyílás méretét, 
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 és vizsgálja meg a helyiség klimatikus tulajdonságait: a relatív páratartalom nem haladhatja meg a 
65%-ot. A szereléskori hőmérséklet haladja meg a 16°C-t. 
 
A TERMÉK BEÉPÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI A KÖVETKEZŐK: 

 kiszáradt, festett, tapétázott, burkolt, a szerkezet méreteihez kialakított falnyílás (méreteit a műszaki 
leírás tartalmazza) 

 végleges padlóburkolat – szegőlécek nélkül 

 elvégzett kapcsolódó szakipari munkák (utólagos sérülések elkerülése) 
Mivel a termék beszerelésére a termék (előállítójának) gyártójának már nincs rálátása, erre a 
munkafázisra a gyártó szavatosságot nem vállal. Ezért javasoljuk a beszerelési feladatot az erre 
specializálódott szakemberrel elvégeztetni. 
 
A GYÁRTÓ TANÁCSAI: 

 A felmérést és a beépítést bízza ugyanarra a képzett, megfelelően felszerelt szakemberre! 

 A rendelés időpontját gondosan válassza meg! A hosszan és nem megfelelően tárolt ajtólapok és 
tokok deformálódhatnak. A sérülés és a károsodás lehetőségét növeli az is, ha a rakat mozgatva van, ha 
nem megfelelő klímába kerül, ha átrakásra kerül, stb. 

 A termék a szállítást követően mihamarabb kerüljön beépítésre! 

 A szállítótól meg kell követelni a gondos, szakszerű szállítást! A szállító autó legyen zárt, megfelelő 
méretű és felszereltségű, nedvességmentes, biztosítva a sérülésmentes kiszállítást (spaniferek, 
csúszásgátlók, védőeszközök, stb.)! 

 Az ajtót szállítás és tárolás során óvja az eldőléstől, a nedvességtől, a hőtől, a mechanikai 
sérülésektől! 

 Amennyiben a termék átvétele, elszállítása után nem kerül beépítésre a termék a tárolási 
követelményei a következők: 
o több helyen alátámasztva, raklapon, vízszintesen, 
o rendeltetésének megfelelő klímán, azaz a relatív páratartalom nem haladhatja meg a 65%-ot és 
normál hőmérsékleten, azaz a tárolási hőmérséklet haladja meg a 16°C-t 
o sugárzó hőtől védve (radiátor, napsütés, stb…) 
o A tárolás idejére a rakat tetejét takarópanellel kell lefedni, ezzel megelőzhető a rakomány tetején 
található legfelső ajtólap deformációja. 

 A beépítést minden esetben a gyártó által javasolt készültségi szinten és klimatikus viszonyok alatt 
végezzük el: kiszáradt, festett vagy tapétázott falak, meglévő burkolatok, ideális klíma, azaz a relatív 
páratartalom nem haladhatja meg a 65%-ot, a szereléskori hőmérséklet haladja meg a 16oC-t! 

 Fontos, hogy a beszerelést követően biztosítsa a helyiségek közötti azonos klimatikus viszonyokat, ezt 
elsősorban az ajtó nyitott állapotba történő állításával teheti meg! 

 Ha a beszereléskor a hőmérséklet-különbség meghaladja a 10°C-t a beépítési és a külső környezet 
között, javasolt a beépítés előtt 48 órán keresztül „akklimatizálni” a beépítendő terméket a szerelés 
helyszínén. 

 Amennyiben fűtési szezonban történik a beszerelés, biztosítani kell a lassú, folyamatos felfűtést (napi 
fél-1°C emelésével kell elérni a használati hőmérsékletet)! 

 Törekedjünk az együtemű gyors szerelésre! 

 A beszerelt terméket az átadás-átvételi jegyzőkönyvvel vegyük/adjuk át! A jegyzőkönyv tartalmazza a 
beépítési helyszín készültségi állapotát és a klímaviszonyokat, a beépítés műveleteit, az esetleges 
problémákat. 

 A beépítést követő későbbi falfestések esetén: felhívjuk a festő figyelmét, hogy a tokborítás 
gyártástechnológiája miatt a festő maszkolószalag ragasztójára érzékenyebb, mint a termék egyéb 
részei. 
A maszkolószalag 12 óránál hosszabb elhelyezése a borítás felületén sérüléseket, elváltozásokat 
okozhat. Emiatt szükséges jó minőségű, próbaragasztáson átesett szalagot választani. 
Gondosan ügyeljünk, hogy a szalag felragasztását követően mihamarabb végezzük el a festést és 
távolítsuk el a maszkolószalagot. 
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Amennyiben a beszerelés után még több réteg festék kerül felhordásra, minden réteg új maszkolást 
igényel. 
A maszkolószalag eltávolítását nagyon óvatosan, lassan végezzük. 
 
ÁPOLÁS, KARBANTARTÁS: 

A termék általános tisztító és ápolószerekkel tisztítható. A szennyeződések enyhén nedves 
tisztítószeres ruhával eltávolíthatók. Karcoló tisztító és súrolószereket ne használjon! Javasoljuk a 
viaszos bútorápoló krém használatát. 
A pántok és a zárak sem igényelnek karbantartást, olajozást. 
 
A HIBÁS TELJESÍTÉSRE ÉS A SZAVATOSSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

A hibás teljesítésre, szavatossági helytállásra és igényérvényesítésre a Polgári Törvénykönyv 2013. évi 
V. törvény (Ptk.) szabályai vonatkoznak 
 
HIBÁS TELJESÍTÉS 

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben 
vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. 
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a 
teljesítést követő 6 hónapon belül a fogyasztó által felismert már a teljesítés időpontjában megvolt, 
kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyezhetetlen. 
 
KELLÉKSZAVATOSSÁG 

A kellékszavatosság a kötelezett helytállási kötelezettsége a visszterhes szerződésekben a szerződési 
érdek megsértése esetére: 
A kötelezett szavatol azért, hogy a szolgáltatás a teljesítéskor megfeleljen a szerződésben vagy a 
jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek. 
A jogosult a hibás teljesítés miatt kellékszavatossági igényét csak a vele szerződéses kapcsolatban álló 
kötelezettel szemben érvényesítheti. 
A kellékszavatossági igény csak akkor érvényesíthető, ha 

 a szolgáltatás már a teljesítéskor hibás, vagy 

 legalábbis a hiba oka a teljesítés idején már fennállott. 
Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint a Ptk. megállapította rangsor alapján 
igényelhet: 
a./ kijavítást, vagy kicserélést 

 kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik 
kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többlet költséget eredményezne, 
figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a 
kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy 
b./ az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga 
kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást, vagy a 
kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz, 
vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye! 
A kijavítást, vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére 
figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A 19/2014. (IV. 
8 
29.) NGM rendelet 5.§ alapján a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést 
legfeljebb 15 napon belül elvégezze. 
A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget 
köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre kötelezett adott okot, vagy az áttérés 
egyébként indokolt volt. 
A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni! 
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A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül 
közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. 
A késedelemből eredő kárért a jogosult felelős. 
A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 év alatt évül el. 
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés 
időpontjától számított 2 év alatt évül el. 
 
TERMÉKSZAVATOSSÁG 

Csak a fogyasztó és vállalkozó közötti szerződésben értelmezhető! 
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a gyártó által forgalomba hozatalkor hatályos minőségi 
követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 
Gyártónak minősül: a termék előállítója és forgalmazója 
A vállalkozás által, fogyasztónak eladott termék (beltéri ajtó) hibája esetén a fogyasztó követelheti a 
gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy. ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó 
érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. 
A gyártó csak azokért a hibákért tartozik helytállni, amelyek akkor keletkeztek, amikor a termék még az 
ellenőrzése alatt állt! 
A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. 
A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. 
A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 
A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa 

NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ A TERMÉK ELŐÁLLÍTÓJÁNÁL A SZAVATOSSÁGI IGÉNY AZ ALÁBBI 
ESETEKBEN: 

A beépítés után jelzett: 

 külső mechanikai sérülés (lapon vagy tokon) esetén 

 nem megfelelő szín esetén 

 nem megfelelő vagy hibás üveg esetén 

 hiányzó marások esetén 

 nem megfelelő fazon esetén 

 méretprobléma esetén 

 nem megfelelően pozícionált vasalatok esetén 

 nem megfelelő nyitásirány esetén 

 hibás felmérés és termék igénylés miatt bekövetkező problémák esetén: 

 nem megfelelő termék került az adott igénybevételi helyre 

 nem megfelelő termék került az adott klimatikus térbe 

 nem szakszerű szállítás, tárolás, beépítés esetén 

 nem elégséges szellőztetés, páralecsapódás esetén 

 helytelen használatból eredő meghibásodás esetén 

 szándékos károkozás esetén 

 szállítás, beépítés során keletkezett mechanikai sérülések esetén 

 karbantartás elmulasztása esetén 

 A felmérés és az átadás / átvételi jegyzőkönyv alapján a tervezetthez/megadottakhoz képest a 
klimatikus, illetve a használati körülmények később megváltoztak 
 


