
AZ AJTÓ MEGHATÁROZZA  
HÁZA KARAKTERÉT
Mivel a bejárat közvetíti az első benyomásokat, így lakóiról is sokat elárul. Éppen 
ezért érdemes a bejárati ajtó kialakítására figyelmet fordítani! 
Hogy mire is érdemes figyelnie, az alábbi ellenőrző listából megtudhatja!



 fa-alumínium alumínium

 befelé nyíló ajtó  kifelé nyíló ajtó

Az ajtóvásárlás oka

Milyen épületről van szó?

Az ajtó anyaga

Az ajtó kialakítási lehetőségei

Nyitási módok

 passzívházakhoz megfelelő hőszigetelés UD ~ 0,8 W/m2K
 alacsony energia igényű házakhoz megfelelő hőszigetelés UD = 0,8 bis 1,0 W/m2K 
 magasabb hőszigetelés UD = 1,0 bis 1,2 W/m2K 
 alapkivitel UD = 1,2 bis 1,3 W/m2K

Hőszigetelés

 minősített beépítés a helyi követelményeknek megfelelően   (z.B. ÖNORM, RAL etc.)
 beépítés megtervezése a  helyi követelményeknek megfelelően  – az Internorm [1st] window  
 partnerével közösen

Az ajtó beépítése

 karbantartási szerződés a minősített Internorm [1st] window partnerrel
 az ügyfél által szervezett karbantartás
 az  Internorm karbantartási és ápolása útmutatója betartásával

Karbantartás és ápolás

 az ajtó méretét az üvegezést
 a vasalatát a beépítési mélységet
 a tartozékokat a felület kialakítását
 a tömítések számát a design-kialakítást 
 a minőségi védjegyeket a hő- és hangszigetelési értékeket  

 (tanúsítványok alapján)

Ajtó ajánlatok   
Mindig vegye figyelembe az 
összehasonlításnál 

	 a felületre az üvegezésre
	 a működésre az ajtó gyártójának mint garanciavállalónak a  
 márkatermék biztonsága fennállására     
 a profilra (elszíneződés, repedésképződés,  
 a hőszigetelő üveg elszíneződése)	  

Vállalt garanciák

 az ajtó lemérését részletes, áttekinthető ajánlatot grafikonnal
 beépítést karbantartást
 egyéb

Milyen szolgáltatásokat várok el?

 helyi építési előírásokat támogatásokat 
 szállítási időket  mindenféle kialakítási előírás betartása

Vegye figyelembe

 kidolgozás minősége betörésvédelem
 egyszerű karbantartás és ápolás költséghatékony karbantartás  
 a beruházás gyors amortizációja évtizedes értékállóság
 széles körű garanciák és hosszú élettartam
 maximális energiahatékonyság – optimális hőszigetelés – alacsony fűtési költségek
 klímavédelem: alacsony CO2-emisszió a  magas hőszigetelésnek köszönhetően

Ár-/értékarány a egyedi igények 
figyelembe vételével

 újépítés felújítás

 egy- vagy többlakásos családi ház alacsony energiaigényű ház
 passzívház

 design fix részek
 felülvilágító üvegek
 fogantyú zárrendszer / betörésbiztonság
 színek (mindegyik RAL-szín, fa- &, metál - 
 dekor-, nemesacél-színek, fa színek stb)

AJTÓVÁSÁRLÁSI ELLENŐRZŐ LISTA


