
Gyakori kérdések  

 

Mit tartalmaz a nyílászáró ára?  

A nyílászáró ára tartalmazza a teljes tokszerkezetet, üveggel, a vasalatot és kilincset. A nyílászáró ára nem 

tartalmazza a kiszállítást, beépítést, kőművesmunkát, külső-belső párkányokat, takaróléceket (szegőléc), 

redőnyt, szúnyoghálót, stb. A nyílászáró kiegészítőket külön igény szerint számoljuk ki.  

 

Mi az a légkamra? Hány légkamrás ablakot érdemes venni?  

A nyílászáró légkamráinak száma a keretszerkezetben lévő tér különböző légrétegeinek száma, amelyek 

fizikailag el vannak választva egymástól (zárt légrétegek). Ez az érték háromkamrástól hétkamrásig 

változhat. Minél magasabb légkamraszámú egy szerkezet, annál jobban hő- és hangszigetel az ablak, illetve 

annál jobb a statikája. Példaképpen a háromkamrás nyílászárók K (U) értéke K (U)=1,5 és 2,0 között, az öt 

légkamrás szerkezetek K (U) értéke K (U)=1,1 és 1,4 között változik.  

 

Mit jelent a beépítési mélység?  

A beépítési mélység az ajtó, ablak profil vastagságát jelenti. Az öt légkamrás nyílászárók általában 70-76 

mm, a hatkamrás ablakok 85mm beépítési mélységgel rendelkeznek. Minél nagyobb a beépítési mélység, 

annál jobb az ablak és ajtó statikája, hő és hang szigetelése.  

 

Melyik fázisban kell elvégezni az ablak vagy az ajtócserét a lakásfelújítás során?  

A nyílászáró bontásos cseréje esetén az új ablak és ajtó beépítését legkésőbb a festés, glettelés, burkolás 

előtt kell elvégezni. Bontás nélküli nyílászáró csere és panellakások esetén többnyire mindegy.  

 

Mire számíthatok nyílászáró-csere kivitelezésekor?  

Előzetes egyeztetés alapján a beépítő szakembereink megérkeznek Önhöz. Ekkor az új ablak és ajtó elemek 

valamint a szerszámok a munkaterületre kerülnek. A munka a régi nyílászáró elemek bontásával kezdődik 

majd ezt követően az új ablak, ajtó kerül beépítésre. Ezután következik az ablak, ajtó szigetelése , majd 

párkányok, takarólécek szerelése, végül a redőny, szúnyogháló kerül a helyére. Végezetül az ajtó, ablak 

finombeállítása történik, illetve az átadás-átvétel.  

 

Hogyan készüljek a nyílászáró beépítésre?  

A nyílászáró-csere porral és zajjal jár. Ezért azon helységekben, ahol nyílászáró-csere lesz, érdemes a portól 

védendő tárgyakat és a padlót letakarni. A nyílászáró előtti részeket kérjük kiüríteni, hogy szakembereink 

számára a munkaterület könnyen hozzáférhető legyen. Amennyiben a környéken nehézkes a parkolás, 

érdemes gondoskodni megfelelő parkolóhelyről, hiszen a nyílászárók kézi szállítása nehéz és 

balesetveszélyes!  

 

Mi történik a kibontott ablak és ajtó részeivel?  

A kibontott régi nyílászáró elemeket kérésre térítésmentesen elszállítjuk (a keletkezett snittet, törmeléket 

nem!). Az ablak bontás nélküli cseréje a tokba építés.  Az ablak bontás nélküli cseréje esetén az arra 



alkalmas régi ablak, ajtó régi tokjába építjük bele az új nyílászárót. Az új és a régi ablak közötti hézagot 

szigetelőanyaggal töltjük fel és műanyag takaróléccel a szigetelő réteget eltakarjuk. Ennél a beépítési 

módszernél utólagos kőművesmunka nem szükséges, sokkal kisebb felfordulással jár, mint a nyílászáró 

bontás - beépítéses cseréje. Ennek az eljárásnak azonban több hátránya is van, az egyik, hogy így pár cm-rel 

kisebb üvegfelületet kapunk, illetve a régi tok és a fal között nem lesz szigetelés!  

 

A kőművesmunkát ki végzi el, ha szükséges?  

A tokba építésen és panellakás ablakcseréjén kívül majd minden egyéb esetben szükséges a kiegészítő 

kőművesmunka az ablakcsere után. Külön kérésre megszervezzük, hogy a nyílászáró cserét követően 

1 napon belül az esztétikai helyreállítás megtörténjen. Az ablak, ajtó bontás nélküli (tokba építés) cseréje és 

a panel épületek esetén kőművesmunka nem keletkezik.  

 

Miért szükséges a kőművesmunka?  

A nyílászáró csere során a belső fal részek, burkolatok sérülhetnek (állapottól függően).  Vagy a régi 

nyílászárók tokjának vastagsága nem egyezik meg az új nyílászárók vastagságával. Ennek helyreállítása 

kőművesmunkát igényel. A külső falrészek általában sértetlenek maradnak. Fontos, hogy a helyreállítási 

munka csak egy esztétikai helyreállítás! Minden általunk beépített ablak, ajtó beállítva és szigetelve kerül 

átadásra, így beépítés után (1 órán belül) funkciójukat azonnal 100%-ig betöltik!  

 

A nyílászáró beépítés tartalmaz kőművesmunkát?  

Alapvetően nem, de kérésre megszervezzük, hogy a megfelelő szakember elvégezze a nyílászáró cseréjét 

követő kiegészítő kőműves munkákat (vakolás, spalettázás, helyreállítás). Érdemes előre kalkulálni ezzel az 

összeggel, mert például a spalettázás nem kevés összegbe kerülhet, ha több nyílászárót építtet be.  

 

Télen is lehet ablakot cserélni?  

Igen. A mai nyílászáró beépítési technika lehetővé teszi. Helységenként haladva az ablakok cseréjével a 

lakást sem hűtjük ki.  

 

Milyen hosszú a műanyagablakok élettartama?  

A régi műanyag ablakok élettartama 35-40 év volt, a mostani újabb technológiákkal készült műanyag 

ablakoké akár ennek a 2 szerese is lehet megfelelő karbantartással.  

 

A beépített ablakokra mennyi garanciát vállalnak?  

Az általunk forgalmazott és beépített nyílászárókra rendeltetésszerű használat mellett 7 év garanciát 

vállalunk. (3 év jótállás,4 év szavatosság.)  

 


