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BELTÉRI AJTÓ MÉRETEK MEGHATÁROZÁSA – ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 

BELTÉRI AJTÓ NYÍLÁSMÉRETÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

VAKOLT-BURKOLT-GLETTELT CSEMPÉZETT STB., AZAZ VÉGLEGES NYÍLÁSMÉRETEK! 

SZÉLESSÉG MAGASSÁG FALVASTAGSÁG 

 

  

 

BELTÉRI AJTÓ NYITÁSIRÁNYÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

  

BALOS 

Balos nyitásirány: pánt felöli oldalról nézve baloldalt vannak 
a pántok. 

JOBBOS 

Jobbos nyitásirány: pánt felöli oldalról nézve jobb oldalt 
vannak a pántok. 

A szélességet, magasságot a végleges burkolatok (fal, padló) figyelembevételével kell mérni. 

A magasság mérése a végleges padlószinttől induljon, járólap, parketta, szőnyeg stb. 

figyelembevételével! 

A falvastagságot legalább 3-3 ponton kell megmérni. 

Amennyiben a méretek közti eltérés nagyobb, mint 20 mm, illetve a falak nincsenek 

függőben, érdemes a nyílást korrigálni. 

A fal függőleges, valamint vízszintes egyenetlenségeit, függőit a beltéri ajtó nem javítja ki, 

sokkal inkább kiemeli.  

Ezen egyenetlenségek miatt az Áron Ház Kft. felelősségre nem vonható. 
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BELTÉRI AJTÓK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK – ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 

A FULL típusú ajtóelemek kizárólagosan beltéri használatra alkalmazhatóak, termékeink igénybevételi osztályokba sorolása az 

alábbiak szerint történik. 

Alapvető jellemzők: Alapvető 
tulajdonságok: 

Teljesítmény: Vizsgálati/értékelési 
módszer: 

 

Mechanikai szilárdság 
és állékonyság 

Függőleges 
terhelhetőség 

 

FT3 (1. osztály) 
MSZ EN 952:1999 

MSZ EN 1192:2001 

 

Statikus csavarással szembeni ellenállás 
 

ST2 (1. osztály) 
MSZ EN 948:1999 

MSZ EN 1192:2001 

 

Dinamikus terheléssel szembeni ellenállás 
DT3 (kismértékben 

ellenálló) 

 

MSZ EN 947:1999 

Lágy nehéz test ütésével szembeni 
ellenállás 

 

ÜL3 (3. osztály) 
MSZ EN 949:1999 

MSZ EN 1192:2001 

 
Kemény test ütésével szembeni ellenállás 

 
ÜK2 (3. osztály) 

MSZ EN 950:1999 
MSZ EN 1192:2001 

 
Tűzbiztonság 

Tűzállóság, 
Tűzvédelmi osztály 

 
D 

28/2011 (IX.6.) BM 
rendelettel kiadott OTSZ 

ötödik rész 
 

Higiénia egészség 
és környezetvédelem 

 
Formaldehid emisszió 

 
E1 osztály 

 
MSZ EN 717-2:1996 

 
Biztonságos használat 
és akadálymentesség 

 
Kezelhetőség, használati erőhatásokkal 

szembeni ellenállás 

 
< 100N; <10Nm 

300N; 500N 

 

MSZ ISO 9379:1992 

 
Zajvédelem 

 
Léghanggátlás 

 
NPD 

MSZ 15601-1:2007 
MSZ EN ISO 10140-2:2011 

 
A természeti 
erőforrások 
fenntarthat
ó használata 

 

Légnedvességváltozással 
szembeni ellenállás 

 
I. klíma 

MSZ EN 1294:2001 
alapján szakértői 

értékeléssel 

Két különböző légallapotú környezet 
hatásával szembeni ellenállás 

 
I. klíma 

MSZ EN 79:1992 
alapján szakértői 

              ssel  

  

Az I. klíma-kategóriába tartozó termékek (ha Ön külön nem jelzi speciális igényét, alapértelmezés szerint ezt a 

kategóriát fogja tartalmazni ajánlatunk) olyan helyiségek között alkalmazhatók, ahol a két helyiség klímaértékei az 

alábbi tartományon belül vannak: t= 18-23 Co, RL= 30-50%.  Az ettől eltérő klímakategóriába tartozó klímatech, 

nedvestéri, hanggátló és tűzgátló ajtóink külön alkalmassági dokumentációval kerülnek átadásra.  

Felhívjuk figyelmét, hogy a termékválasztás mindig az ajtóval elválasztott helységek klimatikus viszonyaihoz 

igazodó legyen a deformáció elkerülése érdekében! Különösen ügyelni kell arra, hogy a padló felmosása során az 

alsó élzárásokat ne érje közvetlenül a felmosó eszközből, rongyból kicsapódó víz nedvesség, felmosás után 

gondoskodni kell a tok, az ajtólap és annak közvetlen környezetének páramentesítéséről. szárazra törléséről. 
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Klímaosztály Meleg oldal Hideg oldal 

Hőmérséklet Rel.páratartalom Hőmérséklet Rel.páratartalom 

I. 23 Co 30% 18 Co 50% 

II. 23 Co 30% 15 Co 65% 
III. 23 Co 30% 8 Co 80% 

 

Ha az ajtólap két oldalán különbözőek a klimatikus viszonyok - páraterhelt fürdőszoba, fűtetlen kamra, mindig 

nyitott ablak vagy lakásból nyíló pincelejáró, garázs-, padlásajtó stb. -, akkor II. vagy III. klímaosztálynak megfelelő 

termékek: a klímatech és az alupaneles ajtók biztosítanak megoldást. 

A CPL fóliás beltéri ajtók általános tisztító- és ápolószerekkel tisztíthatók. 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. 
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