
Ajtótok összeszerelési útmutató 

 
A csomag tartalmazza a tok elemeit: pántok, csavarok, imbusz kulcs. Az egyes elemek elő vannak 

fúrva a beépítéshez. 

Szükséges szerszámok és segédanyagok: csavarhúzó, kalapács, vízmérték, ékek, beépítő csavarok, 

poliuretán hab (kétkomponensű javasol), fa ragasztó és végül szilikon. 

FIGYELEM! Az ajtótok nem ültethető falba. A beépítés csak száraz, jól kiszellőzetett helyen 

végezhető, minden más munka befejezése után, mint például festés, burkolás, vakolás, stb. A tok 

minden elemét ellenőrizze le beépítés előtt. Csak hibátlan és hiánytalan tok építhető be. A 

beépítés után ászlelt sérülésekre, nagy páratartalom és hőmérséklet különbség (65% relatív 

páratartalom felett) okozta deformációkra a garancia nem vonatkozik! 

Beépítés előkészítése: 

1.  Nyissa ki a karton doboz és ellenőrizze az alkotó elemeket (fóliát/felületet), kidolgozásukat 

(méretek/sarkok) s ajtólappal való kompatibilitást. 

2. A kitisztított és lesimított falnyílás szélességének min. 6 mm-rel nagyobbnak kell lenni, mint 

az ajtótok teljes szélessége. a tok és a fal közötti hézag PUR-habbal lesz kitöltve. 

3. Állítsa be a megfelelő pozícióba a két függőleges és egy vízszintes elemet, utána ragassza és 

csavarozza őket össze, hogy megtarts a sarkoknál a megfelelő szögeket. 

4. Csavarja be az ajtópántokat. 

5. Ellenőrizze a falnyílást (szélesség, magasság, felület egyenletessége) 

Tok beépítése: 

6. Helyezze az összeállított tokot a falnyílásba, ügyelve a BAL és JOBB nyílásirányra. Ezután 

helyezze az ékeket a tok és a fal közötti nyílásba. 

7. Alul, a pántok mellett, és a zár mellett helyezze be a beépítő csavarokat. A függőleges 

elemeket stabilizálja ékekkel 

8. Ellenőrizze a tok vízszintes és függőleges helyzetét. 

9. A leellenőrzött tokot rögzítse fixen a beépítő csavarok segítségével. Javasolt a csavarokat a 

tömítés, a pántok, illetve a zár alá elhelyezni. 

10. Ellenőrizzük a beépítés pontosságát úgy, hogy felakasztjuk az ajtószárnyat és ellenőrizzük a 

szegélyeket. Az ajtószárny pozíciója a pántok tekerésével lehet állítani. A helyesen beállított 

szárny körbe mindenütt egyformán zár. A tömítés maximális összenyomódása 3 mm lehet. 

11. Használjon takaró (festő) ragasztó szalagot a PUR hab alkalmazása előtt, hogy hab ne jusson 

az ajtó felületére. Figyelem !A festő szalagot a beépítés után azonnal távolítsa el, de nem 

később, mint ahogy a gyártó javasolja (legtöbbször a ragasztás után max. 0,5 órával. 

12. Nyomja a PUR habot a tok és a fal közti hézagba a csavarok és a felső sarkak mellett. 24 óra 

után távolítsa el az ékeket és vágja le a felesleges PUR habot egy szikével. 

13. Rögzítse a takaró profilokat. Figyelem! A lapos és negyedkör takaró lécek nem tartozékai a 

toknak, nem találhatóak a csomagolásban. 

14. Magas páratartalmú helyiségben javasolt a tok és a talaj, illetve a fal közti részt szilikonnal 

kitölteni. 

  



 


