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Felmérési tájékoztató a nyílászárók műszaki adatainak helyszíni 

egyeztetéséhez 

 

A helyszíni felmérésnek az a célja, hogy a gyártandó nyílászárók és kiegészítő termékek pontosan feleljenek meg az 

Ön és építménye igényeinek mind a geometriai és az esztétikai kialakítást illetően, mind pedig a működést és 

műszaki tartalmat illetően. 

1. A felmérés időpontjával kapcsolatban a felméréseket végző munkatársunk fogja Önt keresni. 

Réger István Tel.: 06/70 419-0424 

 

2. A helyszíni felmérés eredményessége érdekében a következő feltételek biztosítását kérjük: 

 

a. A vevő vagy meghatalmazott képviselője a felméréskor legyen a helyszínen. 

 

b. Minden nyílászárót fogadó falnyílás végleges méretre legyen kialakítva - szükség szerint a redőny- 

szekrényt fogadó, növelt áthidalt nyílásokat is készítsék elő. (Meglévő nyílászárók cseréje esetén 

ezek nem szükségesek.) 

 

c. A falnyílások legyenek megközelíthetők. 

 

d. Új építésű ház, vagy új burkolati szint kialakításánál. A nyílások belső falkáváján egyértelműen, jól 

látható módon legyen feljelölve a métervonal (a leendő padlószinttől fölfelé 1 méterre bejelölt 

szintvonal), hogy a küszöbmagasság megállapítható legyen. 

 

e. A vevő tudja meghatározni az egyes nyílászárók nyitásirányát, az esetleges redőnyök, szúnyoghálók 

mozgatási módját, kezelőszervének elhelyezését. 

Nyitásirány: a nyitási iránnyal szemben, a zsanér oldalán állva, ha a pántok a bal oldalon 

vannak, akkor balos, amennyiben jobb oldalon vannak, akkor jobbos ablakról és ajtóról 

beszélünk. Kétszárnyú nyílászárók esetén, minden esetben a fő szárny nyitásirányát nézzük! 

 

f. Beltéri ajtók falfül-kialakítása: A beltéri ajtók utólag szerelhető tokkal készülnek, melyek a falazatra 

oldalanként kb 34 mm-t rátakarnak. A beépítéshez falsarokra, vagy párhuzamos falak esetén 

oldalanként 4 cm-es falcsonkra van szükség. 

 

g. Beltéri ajtóknál küszöb nélküli padlóburkolat: Azonos magasságú padlóburkolatok esetén 

(amennyiben küszöb nem kerül elhelyezésre) a burkolatváltásnak az ajtószárny felőli oldalon, a fal 

síkjától 1 cm-re kell lennie, hogy az ajtó- szárny csukott állapotban takarja a burkolatváltást. 

 

h. Belső ajtónál a falnyílás szélessége és magassága mellett a falvastagság ismerete is szükséges. 

 

i. Beltéri ajtók körüli falburkolatok: 

(1) amennyiben a falburkolat (csempe, lambéria) magassága meghaladja a falnyílás magasságát, 

abban az esetben a fal burkolását a tok beszerelése előtt el lehet végezni. 

(2) amennyiben a falburkolat nem éri el a falnyílás magasságát, abban az esetben is el kell 

végezni a falburkolást, de beépítést követően a csempe, lambéria feletti részt tömíteni kell, 

melyet árajánlatunk nem tartalmaz. 

(3) a járólap, parketta, szőnyeg stb. burkolatok lábazatának felrakását minden esetben a tok 

beszerelése után kell elvégezni. A vevőnek meg kell tudnia határozni azt a méretet, amivel az 



egyes nyílászárók melletti falkávák burkolva (vakolva, hőszigetelve, kőburkolással ellátva stb.) 

lesznek. 

 

j. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy külső, vakolatlan redőnyszekrénnyel készített redőny felméréséhez a 

majdani burkolt falnyílás pontos méretére van szükségünk. Ha ez a méret a felméréskor még 

bizonytalan, akkor feltétlenül javasoljuk, hogy csak az ablak vagy ajtó beépítése után határozzuk meg 

a redőny pontos méretét. Ez esetben a redőny gyártása csak újabb felmérés után kezdődhet meg, és 

a redőny beépítése egy későbbi fázisban fog megtörténni. 

 

k. A vevőnek meg kell tudnia határozni, milyen és mekkora méretű belső és külső párkányok beépítését 

tervezi. 

 

3. Amennyiben a fenti feltételek teljesülésének hiánya esetén a felmérés eredményesen nem végezhető el, úgy 

Ismételt felmérést csak az ÁSZF 2.1 pontban meghatározott költségtérítés újbóli megfizetése mellett 

vállalunk. 

 

4. Amennyiben a helyszíni felmérés során az eredeti megrendeléshez képest változtatási igények merülnek fel, 

a felmérési adatlapon ezt joghatályosan kijelentheti a vevő vagy képviselője. Ezek után a megrendelést a 

felmérési adatlappal kiegészített szerződésként kezeljük. Amennyiben a módosítás a vállalási összeget is 

érinti, a lehető legrövidebb időn belül a szerződést írásban is elkészítjük, és Önnel kölcsönösen ezt aláírással, 

e-mailen vagy faxon megerősítjük. 

 

Szíves közreműködését előre is köszönjük! DUNAÚJ-SIKER KFT. 


