Javaslatok – információk
- Homlokzati nyílászárók cseréje.
A homlokzati nyílászárók az épületek külső megjelenését jelentősen meghatározzák. Ezért
gondolni kell arra, hogy az új műanyag vagy fa ablakok - ajtók megfelelően illeszkedjenek az
épület többi nyílászáróihoz. Ez a társasházak, illetve műemlék jellegű épületek esetében
kiemelkedően fontos szempont, mivel gyakran előfordul, hogy annak megváltoztatásához
nem járulnak hozzá a közös képviselők, vagy az építési hatóságok.
- Nyílászárók vásárlása előtt kérjen árajánlatokat!
Az árajánlatok bekérése során tájékozódjon a részletes műszaki tartalomról, hogy viszonylag
jó összehasonlítást tudjon készíteni, ami a döntésében segítheti.
Nem árt, ha forgalmazó mintatermében, - amennyiben van – meg tudja nézni a szóban forgó
terméket. A munkájának a minőségét, ha lehet, nem árt ellenőrizni referenciákon, vevőik
elégedettségén keresztül.
- Árajánlat kéréséhez milyen méretekre van szükségünk.
A külső homlokzati nyílás mérete -szélesség és magasság - a legszükségesebb az ajánlat
elkészítéséhez. Megrendelés esetén elengedhetetlenül fontos, hogy szakember mérje fel a
helyszínen a gyártásba kerülő ablakokat!
- Régi fa tokba való beépítés.
Öszvér megoldásnak tartjuk, mely ugyan megoldható (néha vannak olyan helyzetek,amikor
csak ez a megoldás lehetséges), de nem javasoljuk.
A beépítés során a vízelvezetést, ami az rácsapódó esőnél fontos, nem lehet teljesen és korrekt
módon megoldani. A régi fatokot műanyag profillal célszerű takarni,hogy a külső oldal
karbantartása(festés) ugyanúgy ne legyen probléma mint a komplett műanyag ablaknál. A
belső oldal nincs úgy kitéve az időjárásnak ,így itt nem feltétlenül szükséges a fa részek
eltakarása.A fatokba beépítésre kerülő műanyag ablak anyaga miatt is eltérő, idegen egymástól. Kisebb lesz az üveg felülete kb. 10-15%-al, így kevesebb fény jut be a helyiségbe!
Költségmegtakarítási szempontból csak az ablak káva bejavítását és festését lehet
megspórolni, ami viszont egy 30-35 éves időszakot figyelembe véve nem éri meg!
- Nyitásirány meghatározás – jobbos vagy balos.
Minden nyílászáró esetén a zsanér elhelyzkedése a mérvadó hogy melyik oldalon van.
Balos nyílászáró: abban a helyiségben kell állnunk amelyikbe befelé nyílik, és a zsanér akkor
a bal oldalon van.
Jobbos nyílászáró: abban a helyiségben kell állnunk amelyikbe befelé nyílik, és a zsanér
akkor a jobb oldalon van.
Kifelé nyíló szerkezetek esetében kintről nézve ugyanez a mérvadó.
- Nyílászárók cseréjével kapcsolatos tudnivalók.
Azokban a helyiségekben ahol cserélendő ablakok vannak, a bútorokat össze kell tolni és a
padlóval együtt letakarni. Az ablakok közelében - minimum 1,5-2 méteres területet kell
biztosítani. Amennyiben nem kéri a sitt elszállítását, meg kell oldania a kibontott ablakok és
a törmelékek elhelyezését. Társasházban illik a lakótársakat értesíteni a munkálatokról.
- Védőfóliák eltávolítása műanyag ablakok esetén.
Fehér színű nyílászáróknál 2 héten belül el kell távolítani a védőfóliákat.
Színes nyílászáróknál azonnal!

- Műanyag nyílászárók tisztítása.
Nem szabad olyan eszközzel - pl. dörzsi szivacs - tisztítani, ami a műanyag felületen
karcokat okozhat. Használjon semleges mosószereket, és a makacs szennyeződésnél inkább
többször ismételje meg a tisztítást.
- Nyílászárók karbantartása.
Mind a beépítés, mind a további szakipari munkák során a nyílászárók falcaiba por és egyéb
szennyező anyagok kerülnek. Ezekben a falcokban helyezkedik el a vasalat, amely a
nyílászáró működését biztosítja. Ezért rendkívül fontos, hogy a munkák végeztével alapos
porszívózásra és takarításra kerüljön sor, mert ellenkező esetben a vasalatok kárt szenvednek!
Évenként egyszer a vasalatok mozgó részeit meg kell olajozni egy-egy csepp műszer olajjal.

