
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termékeink kötelező alkalmassági ideje a 11/1985. (IV.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-Nkm 
együttes rendelet alapján a vásárlástól számított 5 év, ezen belül 1 év jótállást vállalunk. 
A szavatossági igény nem érvényesíthető : 

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés, 
- szakszerűtlen tárolás, beépítés, 
- karbantartás elmulasztása, 
- nem megfelelő (gondatlan) használatból eredő károsodás, 
- szándékos rongálás esetén. 

 
Az esetleges hibák a vásárlás helyén vagy a Delta Kft-nél jelenthetők be. 
 
FONTOS TUDNIVALÓ! 
A nem elégséges szellőztetés esetenként páralecsapódást, ezáltal penészedést, alakváltozást 
és felületi károsodást okozhat a homlokzati nyílászárókon. Az ebből eredő károsodásokra 
garanciavállalásunk nem vonatkozik! 
A párásódás rendszeres átszellőztetéssel csökkenthető (télen 4-6, tavasszal és ősszel 10-20, 
nyáron 25-30 perc/nap). 
 
KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ 
Tisztelt Vásárló! 
Kérjük, hogy termékünk megvásárlása után tanulmányozza át az alábbiakat! Bízunk benne, hogy az ott 
leírtak segítik Önt abban, hogy nyílászárónkat mind hosszabb ideig megelégedéssel tudja használni.   
 
CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS: 
 
Az ajtótok és az ajtólap üzemileg szerelt kivitelben, fóliaborítással kerül forgalomba. 
Szállítás közben óvja az ajtókat az eldőléstől, a sérüléstől, a nedvességtől. Beépítésig fedett, száraz 
helyen, alátétfákra állítva, vagy fektetve az időjárás károsító hatását kizárva tárolja. 
 
BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ: 
A terméket kizárólag az előre kihagyott falnyílásba szabad beépíteni. 
Ebben az esetben a tokszerkezet és a falnyílás közötti hézag 10-13 mm között kell legyen. 
 
BEÉPÍTÉS ÉS BEÁLLÍTÁS: 
1. Az ajtót kicsomagoljuk, a szerelvények felhelyezése után (kilincs, cím, zárbetét) az ajtót kinyitjuk 
(kulcs elfordításával), az ajtólapot leemeljük a tokról. 
2. A tokot behelyezzük a falnyílásba, fa alátétekkel és ékekkel elvégezzük a beállítást a következők 
betartásával: 
- A küszöb vízszintes legyen, a fölső éle a végleges padlóvonal fölött 35-40 mm között legyen. 
- A tok álló elemei függőlegesek legyenek két irányból beállítva, azonos távolságra a külső vagy belső 
falsíktól. 
- A pontos beállítás után ékekkel rögzítsük a tokot a mellékelt rajzon jelölt helyeken. Először a pántos 
oldalon alul és felül, majd a záras oldalon alul. 
3. Az ajtólapot felhelyezzük a tokra, zárás és nyitáspróbát végzünk. Szükség esetén a faékekkel vagy a 
pántokon található imbuszfejű csavarok forgatásával beállítjuk az ajtólapot.  
Három irányú állítás lehetséges:  1j.  csavarral: vízszintes állítás az ajtó síkjában;  
   2j.  csavarral: függőleges állítás;  
      3j.  csavarral: vízszintes állítás lapra merőlegesen.    
A zár felőli oldalon a záró darabokon található csavarok vagy a záron lévő excenteres görgők 
fordításával állítható az ajtólap és a tok illeszkedése. 
4. Az ajtólapot leemeljük a tokról. 
5. Elvégezzük a tok végleges rögzítését 

 

SZÁLLÍTÓI MEGFELEL ŐSÉGI NYILATKOZAT  
 

Delta Kft. 
6000 Kecskemét, Korhánközi út 4. 
Gyártó üzem: 3284 Tarnaméra, Árpád u. 23. 
Tel.: 76/481-920 
Fax: 1/999-5069 
Adó szám: 10238488-2-03 

 Termék megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe: Külső bejárati ajtó, 
befelé nyíló kialakításban. Napsugár, Tulipán, Kékes, Tisza, Eger, Tarna, 
Maxima, Ámor, Szikra, Janus és ezek különböző üveges változatai  
Lakó- és középületbe bejárati ajtónak való beépítésre alkalmas.  
Az ajtó szerkezetek csak olyan területeken építhetők be, ahol azokra tűzvédelmi 
követelmények (éghetőségi, tűzállósági határérték) nem vonatkoznak. 
A műszaki specifikációk követelményeinek megfelel 
Nyílászáró csere esetén a hatósági előírásokat figyelembe kell venni és azokat be 
kell tartani (pl: gázművek) 
 

VT szám: 441820 5000 

Vizsgálóhelyek: 
Első típusvizsgálat: ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI  MINŐSÉGELLENÖRZŐ INNOVÁCIÓS KHT. 
                   H-1113 Budapest, Diószegi u. 37.  

    Kijelölési okiratszám: Notified bady number: 1415 
   Akkreditálási szám: NAT-1-1110/2006                               
 Gyártásközi és végtermékvizsgálat:   Delta Kft. ÜGYE 
 

Azonosító: 
SzM-3.1 

 

Csomagolás: PE fólia      
 
Gyártás ideje, kelt: Tarnaméra, _______________   Minőség ellenőr 

Műszaki jellemzők: 
 

� Szélteherrel szembeni ellenállás. vizsgálat: EN 12211, osztályozás: EN12207 szerint: F1 
(C4) 

� Vízzárás. Vizsgálat és osztályozás: EN 1027 szerint: V4 (2A) 
� Veszélyes anyag kibocsájtás. EN 14351-1:2006 ZA.3a táblázat szerint (nem tartalmaz) 
� Biztonsági eszközök teherviselő képessége. Vizsgálat és osztályozás EN 4609 szerint: ST1, 

BT1, ÜL3, ÜK2  
� Akusztikai teljesítő képesség. Vizsgálat és értékelés EN ISO 140-3 szerint: LH3, 32 dB 
� Hő átbocsátás. Vizsgálat és értékelés az EN ISO 10077-1 szerint: H1, 1.6-1,7 W/m²K 
� Légzárás. Vizsgálat EN 1026 szerint: L2, (3. osztály ) 
 
� ÉME:  A-117/2008 

 
 

Érvényes: A termék megfelelő tárolása, szállítása, beépítése, kezelése, 
felületkezelése, rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.                                 
  

 
 Bakos József 

              Ügyvezető igazgató 

 

 



Rögzítési helyek:  
Függőleges tokelem: három helyen / alul, középen, fölül / 
Vízszintes fölső tokelem: egy helyen / középen / 
Küszöb:    -  burkolatra való elhelyezés esetén egy helyen / középen / 
 -  burkolatba beépítés esetén rögzítés nem szükséges csak alátámasztás középen is. 
 Rögzítési lehetőségek: 
 a. Tokra szerelt / tok beállítása előtt / beépítő vas és falba tiplizett csavar segítségével 
 b. Tokon keresztüli rögzítés tipli és csavar segítségével / a beállított tokot ki kell venni a 
falnyílásból, hogy a tiplik elhelyezhetők legyenek és a visszahelyezéskor figyelni kell, hogy pontosan 
ugyanoda kerüljön vissza. 
 c. Tokon keresztüli rögzítés speciális tokrögzítő csavar / falazóanyagnak megfelelő típus / 
segítségével. 
6. Végleges rögzítés PUR habbal: 
A tokot belül középen kitámasztjuk, hogy a hab ne tudja összenyomni. 
Pur habbal kitöltjük a tok és falnyílás közötti rést betartva a hab alkalmazására vonatkozó előírásokat. 
A küszöbnél kívül és belül UV álló szilikonnal képezzünk vízzáró réteget. 
7, A szerelési hézagból kitüremkedő habot csak közvetlenül a további szerelési munkák megkezdése 
előtt kell eltávolítani, mivel védi a levágás után a szerelési hézagban maradó szigetelőanyagot a 
napfény illetve csapadék káros hatásaitól. 
8. Az ajtólapot felhelyezzük a tokra és az esetleg szükséges finombeállításokat elvégezzük. 
A kilincs felhúzása után tudjuk a biztonsági zárbetéttel ill. a kulccsal rögzíteni a zárt állapotot! 
9. Az ajtó beépítése után végzett vakolási munkák során meg kell akadályozni az ajtó és a vasalatok 
szennyeződését. Amennyiben a szerelési munkák alatt ragasztószalaggal próbáljuk megóvni a 
nyílászárókat, ügyeljünk a felhasznált anyag megválasztására. Kerüljük az oldószeres és színeződést 
okozó anyagok használatát. 
 
A SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉS, A HIBAMENTES M ŰKÖDÉS, TOVÁBBÁ A SZAVATOSSÁGI 
IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK  FELTÉTELE, EZÉRT JAVASOLJUK , HOGY BÍZZA AZT 
SZAKEMBERRE! 
 
FELÜLETKEZELÉS: 
A termék natúr kivitelben, műszárított, hossztoldott, rétegragasztott faanyagból készül, ezért a beépítés 
előtt, vagy azt követően maximum 5 napon belül a végleges felületkezelést el kell végezni, hogy a 
nedvességfelvételt megakadályozzuk.  
Felületkezelés elvégezhető a kereskedelemben kapható, fára alkalmazható kültéri felületkezelő 
anyagok (rendszerek) bármelyikével. A felületkezelő anyagok alkalmazására vonatkozó előírásokat 
pontosan be kell tartani. 
A termékeink nincsenek előkészítve felületkezelésre ezért a festés megkezdése előtt a terméket min. 
120-as szemcsefinomságú csiszolópapírral át kell csiszolni, majd a felületkezelő anyag használati 
útmutatója szerint kell eljárni.  
Felületkezeléshez az ajtószárnyat le kell venni a tokról, hogy minden rész megfelelően kezelhető 
legyen. 
A gumitömítést a felületkezelő anyagok kikötésükig károsíthatják, ezért festés előtt a szerkezetből el 
kell távolítani és csak a teljes száradás után szabad visszahelyezni. 
A felületkezeléskor ügyelni kell arra, hogy a pántokba, zárakba, zárfogadókba, csavarfejekbe festék ne 
kerüljön, mert működési problémákat okoz, akadályozza a vasalatok beállítását és cseréjét. A festést 
lehetőleg szakemberrel végeztessük! 
Festés után szerelje fel a zárbetétet, a kilincset és címeket.  
KARBANTARTÁS: 
Évente legalább egy alkalommal szükséges: 
- A vasalatok olajozása, 
- A működési hézagok ellenőrzése, szükség esetén a vasalatok után állítása a beállításnál leírt módon, 
- A gumitömítés kezelése szilikonnal vagy glicerinnel a rugalmasság megtartásának érdekében. 
- Ötévente szükséges a termékek felületkezelésének megismétlése. 

 
A jogszabályban rögzített bizonyítási kötelezettség miatt kérjük az 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-
KöVIM együttes rendelet szerinti építési napló vezetését vagy jelen adatlap kitöltését és a 
vásárlást igazoló nyugta vagy számla megőrzését! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Vásárlás helye:  

Vásárlás ideje:  

Beépítés helye:  

Beépítés ideje:  

Beépítő neve, aláírása, 
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A kilincs felhúzása 
és visszaengedése 
után tudjuk kulcsra 
zárni az ajtót! 


