
 

Általános szerződési feltételek 
Hatályos: 2021. január 1. 

 

 

www.ajtokiraly.hu  1 / 10 

Epigon 3V Kft. általános szerződési feltételei  

az Invado beltéri ajtó forgalmazásához 
 

Hatályos: 2021. január 1. 

 
Általános 
rendelkezések 

Az Epigon 3V Kft. (a továbbiakban Vállalkozó) az Invado beltéri ajtók és azok 
kiegészítőinek forgalmazását végzi.  
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya kiterjed 
valamennyi, a Forgalmazó és Megrendelő között létrejött jogviszonyra. A jelen 
ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény tulajdonátruházó szerződésekre vonatkozó rendelkezései, továbbá az 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra és az elektronikus úton történő 
szerződéskötésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  
Felek kölcsönös írásbeli megállapodásban eltérhetnek az ÁSZF tartalmától, 
azonban ilyen megállapodás hiányában mindkét félre vonatkozóan az ÁSZF 
előírásai a mérvadók. 

 

Megrendelés 
feltétele 

Megrendelő a rendelés leadásával a jelen ÁSZF-ben foglaltakat maradéktalanul 
elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti. 
A megrendelés visszaigazolás a mindenkor hatályos ÁSZF elválaszthatatlan része, 
azzal együtt érvényes és együtt alkotják a megrendelést. A mindenkor hatályos ÁSZF 
az Epigon 3V Kft. weboldalán érhető el: www.ajtokiraly.hu 
Megrendelő a megrendelését minden esetben írásban (email) köteles leadni és 
visszaigazolni. Vállalkozó a visszaigazolásban megjelölt nyílászárók és kiegészítők 
gyártását kizárólag a jelen dátummal ellátott ÁSZF és a mellékletét képező 
visszaigazolás -, illetve annak esetleges módosítása(i) - elfogadását követően, a 
bruttó végösszeg (értve itt a megrendelésben, illetve annak esetleges módosításában 
feltüntetett beltéri ajtók, egyéb kiegészítők értékét) alapján számolt összeg 
előlegként Megrendelő által készpénzben, vagy átutalással való megfizetését 
követően kezdi meg. Az előleg minden esetben szerepel a Megrendelés 
visszaigazoláson. 
Amennyiben a Megrendelő az előleget hiánytalanul nem fizeti meg, a megrendelése 
nem tekinthető véglegesítettnek. 
 
Előlegnek kizárólag a visszaigazoláson feltüntetett pontos összeg kifizetése 
minősül, hivatkozva a megrendelés (évszám/ssz) vagy a díjbekérő sorszámára. 
Szerződésszerű teljesítés esetén az előleg az áru, szolgáltatás vételárába 
beszámítódik. Meghiúsulás esetén a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott 
előleget elveszíti, míg a kapott előleget köteles visszatéríteni. 
 
Kizárólag pontos összegről áll módunkban előlegszámlát kiállítani, a jogszabályokban 
meghatározott időintervallumban. 
Amennyiben az előleg befizetése illetve átutalása késik, úgy a szerződésben vállalt 
szállítási határidő meghosszabbodhat. 



 

Általános szerződési feltételek 
Hatályos: 2021. január 1. 

 

 

www.ajtokiraly.hu  2 / 10 

Felmérés, 
bontás 
beépítés 

 

Felmérés tekintetében, ha azt nem az Epigon3V Kft. végzi, akkor a hozott méretekre 
vagy a beépített ajtókra a felelősséget a Megrendelő vállalja. 
Beépítés tekintetében az Invado cég által gyártott beltéri ajtókra 1 év garanciát 
vállalunk abban az esetben, ha a beltéri ajtókat az Epigon3V Kft építi be Megrendelő 
részére. 2021.01.01-től a garancia idejének meghatározásában a 151/2003 (IX.22.) 
Kormányrendelet előírásai az irányadók. 
Az Epigon3V Kft. bontás esetén a falban keletkező károkért felelősséget nem tud 
vállalni. 
A megrendelés alapesetben nem tartalmazza a bontási-elszállítási díjat és költségeit. 
A meglévő kibontott beltéri ajtók elszállításáról a Megrendelő gondoskodik. 
Megegyezés szerint az Epigon3V Kft. is vállalja az elszállítást, térítés ellenében. 

Határidők A szállítási határidőt mindenkor a gyártó határozza meg, amely szerepel a 
Megrendelés visszaigazoláson. Amennyiben a gyártó késedelme miatt a megjelölt 
határidő nem teljesül, abban az esetben Vállalkozó nem kötelezhető kötbér vagy 
egyéb késedelmi díj, illetve kártérítés megfizetésére. Vállalkozó kijelenti, hogy a 
gyártói késedelem esetén a Megrendelővel egyeztetve megpróbál alternatív 
megoldást találni a késést érintő termékekre, illetve minden tőle telhetőt megtesz a 
hiányzó termékek beszerzése érdekében. 
Amennyiben a késedelem a gyártó illetve Vállalkozó hatáskörén kívül eső okok miatt 
következik be (pl. hatósági intézkedés, közlekedési fennakadások, természeti 
katasztrófa vagy egyéb), Vállalkozó a felelősségét kizárja. 
Beépítési határidő: a termékek raktárra történő beérkezése, esetleges kiszállítása 
után, Megrendelővel történő előzetes egyeztetés szerint. 

Fizetési 
feltételek, és 
számlázás 

Kérjük FIGYELMESEN olvassa át a megrendelés visszaigazolást, mert a végösszeg csak 
a megrendelés egyértelműen meghatározott tételekre és azok műszaki tartalmára 
vonatkozik. 
A Megrendelő a bruttó vételár fennmaradó részének kiegyenlítését a megrendelt 
termékek raktárra történő beérkezésekor, vagy telephelyi átvételekor készpénzben 
vagy átutalással köteles megfizetni. Felek rögzítik, hogy a késztermék átvételének 
feltétele a végösszeg befizetése. 
A végösszeg az ajtólapokra, a tokokra, kilincsekre érvényes, illetve azokra a 
szolgáltatásokra, kiegészítőkre, amit a megrendelés egyértelműen tartalmaz. 
Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat + 3% 
mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni a Vállalkozó részére. A késedelmi 
kamat megfizetéséig Vállalkozó a nyílászárók és egyéb kiegészítők átadását, 
kiszállítását megtagadhatja. 
Vállalkozó az előleg vagy végszámla átutalással történő kiegyenlítésekor a számlát 
arra a névre állítja ki, ahonnan az összeg érkezett. 

Árak: Megrendelő a mindenkor érvényes árakról kérhet árlistát, melyet Vállalkozó PDF 
formátumban küld meg Megrendelő részére. 

Teljesítés A megrendelt termékek teljes vételárának kiegyenlítéséig a termékek tulajdonjoga 
az Epigon3V Kft-t illeti.  
A megrendelt termék tulajdonjoga kizárólag a termék ellenértékének hiánytalan 
megfizetésével egyidejűleg száll át a Megrendelőre, vagyis Vállalkozó a szerződéses 
jogviszony teljes ellenértékének (teljes ellenérték = bruttó vételár + szolgáltatások 
bruttó díja) megfizetéséig a tulajdonjogát fenntartja. 
Vállalkozó a termékek raktárra történő beérkezését követően tájékoztatja 
Megrendelőt a beérkezésről. 
Vállalkozó lehetőséget biztosít a megrendelt termékek fizetést megelőző telephelyi 
átnézésére. 
A Vállalkozó a termék a Megrendelő, vagy annak meghatalmazottja (pl. megbízott 
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szállító) részére történő átadását követően mennyiségi reklamációt nem fogad el. A 
fuvarozónak, vagy fuvarozást Megrendelő személynek kell gondoskodnia a szükséges 
szállítás feltételeiről, így például az alátétfák, stb. biztosításáról. 
Meghatalmazottnak tekinthető minden olyan személy, aki a Megrendelő személyes 
megjelenése hiányában a helyszínen, a Megrendelő képviseletében az aláírt 
Áruátvételi meghatalmazás felmutatásával eljár. 
Megrendelő a megrendelés visszaigazolásával elismeri, hogy a beltéri ajtók cseréjét 
érintő kérdésekkel kapcsolatban megfelelő és kielégítő tájékoztatást kapott. 

Deponálás, 
tárolás 

Vállalkozó a telefonos és/vagy írásos készre jelentéstől számított 60 napig 
díjmentesen tárolja a szerződés alapján legyártott termékeket és kiegészítőket. A 
határidő túllépését követően Vállalkozó 500 Ft / komplett beltéri ajtó (ajtólap+tok) 
túltárolási díjat számít fel minden megkezdett hétre, amelyről az elszállításkor vagy 
kiszállításkor számlát állít ki, és ami a kiállított számlában megjelöltek szerint 
esedékes. 
Amennyiben Megrendelő a fent megjelölt 60 napon túli tárolást igényel, úgy azt 
egyedi megállapodás keretében vállaljuk. 

Szállítási 
feltételek 

Ha a megrendelés a beépítést nem tartalmazza és Megrendelő kért helyszínre 
szállítást, a Vállalkozó a szállítás megrendelése esetén a Megrendelő által megjelölt 
ingatlan kapujáig szállítja ki a terméket, annak ingatlanba (lakás, lakóház, stb.), így 
különösen az emeleten elhelyezkedő ingatlanba való eljuttatása a Megrendelő 
feladata és költsége. Vagyis a kiszállítás NEM tartalmazza az emeletre, lakásba, házba 
történő behordást. 
A rendeltetési helyen a lerakodás a Megrendelő feladata. 
A szállítási díj egy alkalommal való kiszállítást foglal magában. Amennyiben a 
Megrendelő kérésére több részletben történik a szállítás, vagy a Megrendelő 
mulasztása miatt több részletben szükséges teljesíteni a kiszállítást, úgy az ügyfél 
köteles megfizetni a további szállítások díját is, amely a kiállított számlában 
megjelöltek szerint esedékes. 
Amennyiben Megrendelő megrendeléskor nem kérte a kiszállítást, azt utólag rendeli 
meg, úgy annak költsége Megrendelőt terheli. 
A szállítás vízszintes helyzetben, rögzített módon kell, hogy történjen. Nyitott 
teherautóval, utánfutón, tetőcsomagtartón történő szállítás esetén a garancia 
érvényét veszti. A szállítási sérülések tekintetében vállalkozó reklamációt nem fogad 
el. 
A szállítási határidő: Megrendelővel történő előzetes egyeztetést követően. 
Amennyiben a kiszállítás Megrendelő hibájából meghiúsul, úgy annak költsége, illetve 
a további költségek is kiszámlázásra kerülnek. Amennyiben Vállalkozó hibájából 
hiúsul meg, abban az esetben Vállalkozó Megrendelővel előre egyeztett időpontban 
díjmentesen újra kiszállítja a termékeket. 
Csomagolás: A beltéri ajtótokok kartonpapírba csomagolva, az ajtólapok nikecell él 
és sarok védelemmel, csomagoló fóliában csomagolva kerülnek átadásra. A sérülések 
elleni védelemről való további fokozott gondoskodás a Megrendelő kötelessége. A 
kilincs és egyéb opcionális tartozék, amennyiben a megrendelés részét képezi, külön 
csomagolva kerül átadásra. 

Módosítás Megrendelés módosítása vagy lemondása kizárólag írásban (email) történhet. A 
megrendelés módosítása automatikusan változtatja a gyártási, szállítási határidőt. 
Vállalkozó fenntartja a jogát a megrendelés módosítására, a teljes, illetve részleges 
lemondására (a szerződéstől való elállásra) a megrendelés keltétől számított 2 
munkanapon belül, amennyiben a gyártól kapott visszaigazolás szerint valamely 
termék nem gyártható. Ebben az esetben felek alternatív megoldást keresnek, és 
amennyiben ilyen nincs, úgy Megrendelő termékmegrendelését törlik és részére az 
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esetleg már megfizetett előleget visszafizeti a Vállalkozó. 
Amennyiben a felek a megrendelést tudják módosítani, úgy az új megrendelésben 
feltüntetett árak mellett számolnak el egymással. 
Amennyiben a Megrendelő által kezdeményezett módosításra a gyártás megkezdése 
után kerül sor, vagyis a Megrendelő megrendelését véglegesítette, úgy az addig 
felmerült minden költséget (így például a már legyártott termékek és kiegészítők 
ellenértékét és szállítási költségét) a Megrendelő köteles megtéríteni. Megrendelő a 
megrendelésétől, a megrendelés elfogadásától számított 1 munkanapon belül fizetési 
kötelezettség nélkül elállhat, kivéve az előbb említett kitétel esetén, vagyis a 
megrendelt termékek még nem kerültek gyártásba. Ezesetben a megrendelést 
Vállalkozó törli. 

Kellék-, 

Termék 

szavatosság, 

Garancia 

A hibás teljesítésből eredő szavatossági és a jótállási jogok érvényesítésére 
elsődlegesen – de nem kizárólagosan – a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (továbbiakban Ptk.), a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében 
eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási 
szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és az egyes tartós fogyasztási 
cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 
rendelkezései az irányadók. 
A Vállalkozó akkor felel a termék hibájáért, ha a termék a Megrendelőnek történő 
átadásának időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban 
megállapított minőségi követelményeknek. Olyan hibáért nincs helye reklamációnak 
– így szavatossági jog sem érvényesíthető – amely hibát a Megrendelő a szerződés 
megkötésekor vagy termék átvételekor ismert, vagy ismernie kellett. Annak 
bizonyítása, hogy a termék már átadás időpontjában is hibás volt, Megrendelőt 
terheli. 
Vállalkozó minden általa forgalmazott Invado beltéri ajtóra 1 év gyártói garanciát 
vállal, amennyiben azokat az Epigon 3V Kft építi be. Amennyiben a termékeket nem 
Vállalkozó építi be, úgy Vállalkozó csak és kizárólag az anyaghibából vagy a termék 
gyártása során keletkezett hibákért felel. Ha a hiba a szakszerűtlen beépítés, 
karbantartás, idegen eredetű javítás, beavatkozás, nem megfelelő karbantartás, 
tisztítás, vagy átalakítás miatt merül fel, úgy a gyártói garancia is megszűnik. 
Megrendelő a termék hibáját a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles 
Vállalkozóval közölni, írásban (email: info@ajtokiraly.hu). A közlés késedelméből 
eredő károkat Megrendelő viseli. Vállalkozó a jelzett igény beérkezésétől számított 
14 napon belül tájékoztatja Megrendelőt az elbírálásról, és a további eljárásról. 
Vállalkozó a megalapozatlan szavatossági igény bejelentésével összefüggő 
költségeinek megtérítésére a Megrendelő köteles. 
A termék elvesztése nem tekinthető hibás teljesítésnek. 
Jótállási igény érvényesítésére kizárólag természetes személy jogosult. Igény 
érvényesítésekor a szükséges dokumentumok, pl. számla, szállítólevél, megrendelés 
visszaigazolás eredeti példányainak biztosítása és bizonyítása Megrendelő feladata. 
A jótállási igény érvényesítésére Megrendelő az egyes tartós fogyasztási cikkekre 
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 2021.01.01-
től hatályos rendelkezései szerint a termék vételárától függő időtartamon belül 
jogosult: 

- 10.000,- Ft – 100.000,- Ft közötti ár esetén 1 év; 
- 100.001,- Ft – 250.000,- Ft között ár esetén 2 év; 
- 250.000,- Ft feletti ár esetén 3 év kötelező jótállási időre. 

Minőségi kifogásait a Megrendelő minden esetben írásban köteles közölni Vállalkozó 
részére az info@ajtokiraly.hu címre küldött e-maillel. A bejelentésnek tartalmaznia 
kell a termék csomagolásban található garancia jegyről illetve a hibáról készült 
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fényképes dokumentációkat. 
A szavatossági idő az átadás napjával indul függetlenül attól, hogy a Megrendelő 
mikor veszi birtokba az árut. Az áru az átvétellel véglegesen és fenntartás nélkül 
elfogadottnak tekintendő, a kifogásokat haladéktalanul, beltéri ajtók beépítése előtt, 
a Megrendelőnek írásban kell jeleznie. Ennek hiányában Vállalkozó úgy tekinti, hogy 
a Megrendelő elfogadta és kifogástalannak minősítette az árut, meghatalmazotti 
átvétel esetében is. 

Egyéb 
nyilatkozatok 

Megrendelő kijelenti, hogy 
- a megrendelés visszaigazolást – különösen a méretet, színt és nyílásirányt 

ellenőrizte, azt megfelelőnek tartja; 
- a nyitásirány meghatározása tekintetében a szükséges tájékoztatást megkapta; 
- amennyiben a nyílászáró nyílásának kialakítása folyamatban van, úgy a 

megrendelésben megjelölt méretezésnek megfelelően került kialakításra, 
illetve annak kialakítása kőműves vagy szárazépítő feladata, amelyért 
Megrendelő felel; 

- a termékekhez tartozó beépítési és kezelési segédletet elolvasta és 
megértette; 

- szerelés, beépítés előtt, kicsomagolás után ellenőrizte a rendelt termék 
típusát, színét, méretét, nyitásirányát, minőségét, a termék sértetlenségét; 
amennyiben hibát, eltérést tapasztal a megrendelésben szerepel adatoktól, 
azokat haladéktalanul köteles jelezni Vállalkozó felé, ellenkező esetben 
szavatossági igények nem érvényesíthetők; 

- amennyiben a beltéri ajtók nagy hőmérséklet különbségű helyiségeket 
választanak el, úgy ezen körülmények befolyással vannak a termékekre, és 
annak mechanikai elváltozását, deformálódását okozzák, melyre a garancia 
nem terjed ki. Vállalkozó által forgalmazott beltéri ajtók nem alkalmasak nagy 
hőmérséklet különbségű helységek elválasztására, azok deformálódását 
okozzák; 

- amennyiben a beltéri ajtók olyan épületekben kerülnek beépítésre, ahol nincs 
biztosítva a Beépítési és kezelési útmutatóban jelzett hőmérséklet és 
páratartalom, úgy a túl meleg, túl hideg, túl párás környezet a termékek 
deformálódását eredményezik, melyre a garancia nem terjed ki; a megfelelő 
hőmérséklet biztosítása Megrendelő kötelessége; 

- tudomása van róla, hogy a vételár, egyéb szolgáltatások ellenértéke, továbbá a 
kötbér a Megrendelő szerződésszegése esetén a Vállalkozó esetlegesen 
felmerülő kárát nem foglalja magában, azért Megrendelő helytállni tartozik; 

- tudomásul veszi, hogy a gyártói igazolt késedelem a Vállalkozó késedelmét 
kizárja; 

- a fentiekben nem szabályozott kérdésekben felek a polgári törvénykönyv 
vonatkozó rendelkezéseire hagyatkoznak; 

Egyetértés: Felek kölcsönösen kijelentik, hogy egyetértenek jelen ÁSZF tartalmával, azt 
megértették, és tudomásul vették, valamint magukra nézve kötelező érvényűnek 
tekintik. 

 
Felek a fentebb szabályozott jogviszonyból eredő esetleges jogvitájuk tekintetében a Vállalkozó 
székhelye szerinti bíróság, így az Esztergomi Járásbíróság, valamint a Tatabányai Törvényszék, illetve 
jogszabályban meghatározott – helyi bíróságon nem tárgyalható - pertárgyértéket meghaladó jogvita 
esetén a Fővárosi Törvényszék illetékességét kötik ki. 
 
 
TÁT, 2021. január 1.  
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Reklamáció csak a teljes vételár kiegyenlítése után, írásban, a pontos adatok megadásával fogadható 
el. Kapcsolat: info@ajtokiraly.hu 
 
Küldendő adatok: 

- Az Epigon3V Kft által kiadott nyilvántartási szám: évszám/sorszám, amely a Megrendelés 
visszaigazoláson szerepel (pl. 2020/156); 

- Ajtólap hiba esetén a ticketről készült fotó. A ticket a csomagoláson lévő, a terméket jelölő 
kódsor, pl.: S/IM1/NP/08/L/B490/2OB/KL/000/000; amennyiben nincs meg a csomagolás, a 
tok hátulján is van ragasztva ticket, az arról készült fotó is elfogadható; 

- Tok hiba esetén a doboz ticket-ről, a dobozban lévő hibás tokról és annak ticket-jéről is külön 
szükséges a fotó; 

- A felmerült probléma leírása (pl. csomagolás sérült, a csomagolásból kivett termék sérült, 
nem megfelelő a szín, nem megfelelő a méret, eltérő a rendelt és a termék színe, stb.); 

- A hibás beltéri ajtóról és a hibáról készült fotók; Pl. 
 
Méret eltérés   Csomagolás sérülés  Ticket fotó 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FONTOS! Fotók nélkül a gyár a reklamációt nem fogadja el. 

 
 

- Nyilvántartási szám (évszám/sorszám) 
- Ajtólap hiba, ticket száma + fotó 
- Tok hiba, ticket száma + fotó 
- Probléma, hiba leírása 
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Kedves Vásárló! 
 
Köszönjük, hogy az EPIGON 3V KFT termékét választotta. Kérjük, gondosan olvassa el 
tájékoztatónkat, melynek ismerete elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az ajtószerkezet 
tartósan és jól működjön. 
 
Felhasználási terület 

Az EPIGON 3V KFT által forgalmazott INVADO márkájú ajtók kizárólag beltéri beépítésre alkalmasak. 
Felhasználhatók lakóépületekben és középületekben normál vagy közepes igénybevételű helyeken 
normál klimatikus viszonyok (18/23 C˚ fok és 30/50 % relatív légnedvesség, I. klímaosztály) között. 
 
Tárolás 

A felületkezelt INVADO termékek fólia, ill. kartoncsomagolásúak. Az ajtólapokat és a tokokat normál 
(55-65%) légnedvességű helyiségben szabad tárolni. A tárolás kizárólag fektetve, minimum 5-10 cm 
magas alátétfán történhet. A terméket mindenféle nedvességtől óvni kell. 
 
Szerelés előtt 

A tokok összeszerelését lehetőség szerint bízza szakemberre. A szerelés megkezdése előtt feltétlenül 
vizsgálja meg a terméket, hogy az megegyezik-e az Ön által megrendelttel (ellenőrizze a típust és a 
felületet, a nyitásirányt, a kialakított falnyílás méreteit, esetleges gyártási hibákat). Amennyiben 
hiányosságot észlel, ne kezdje el az összeszerelést, mert az összeszerelt tok, ill. a beépített ajtó 
cseréje már nem lehetséges. Garanciális igény csak az eredeti csomagolásban, illetve azzal együtt 
érvényesíthető. A szerelést csak akkor kezdje meg, ha a helyiségben már minden egyéb szakipari 
munkát befejeztek. Ezzel megvédheti nyílászáróját az esetleges sérülésektől. Beépítés előtt a 
helyiségeket jól ki kell szellőztetni, hogy a levegő nedvességtartalma ne haladja meg az előírt 
mértéket (55-65%). 
 
Az utólag szerelhető tokok összeállítása 

1. A tokok összeállítását egy sík, tiszta és karcolásmentes munkaasztalon végezze. A díszborításokat 
tegye félre. 

2. A kereszt és hosszirányú tokrészek ütköző felületeit kenje be ragasztóval (PVAC enyv). A 
gérösszehúzókat illessze a furatokba. A sarokcsatlakozásokat illessze össze úgy, hogy a borítások 
felülete síkban legyen, majd az összehúzó csavarral szorítsa össze a gért. 

3. A tokmagok sarkain lévő furatok segítségével a tokrészeket a rögzítő csavarokkal fogassa össze.  
(Ragasztó kicsordulásokat a színfelületről nedves ruhával azonnal törölje le). 

4. A díszborítást ugyanúgy, mint a falcborítást a sarokpontokon enyvezze be, és szerelje össze. Az 
összeszerelt tokot és díszborítás keretet a ragasztóanyag megkötéséig ne mozgassa. 

5. Ha a tokok olyan helyiségekben kerülnek beépítésre, ahol a padlón nedvességet kaphatnak, a tok 
alján a vágási felületeket szigetelni kell (pl. sziloplaszt), mert különben a tok felület 
felhólyagosodhat. Hidegburkolatoknál (pl. járólap) minden esetben szükséges szigetelni (pl. 
sziloplaszt), hogy a felmosó víz behatolását megakadályozzuk.  
 

A tok beépítése a falnyílásba 

Általános tudnivalók: A tok falba történő beszerelése erre képzett szakember feladata. Amennyiben 
azt nem szakember végzi el, úgy arra jótállást vállalni nem tudunk. Az alábbi útmutatást kötelezően 
be kell tartani: 
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A falnyílásba beállított tokot derékszögben, függőlegesen és vízszintesen is be kell állítani. A tok és fal 
közötti kapcsolathoz, olyan rögzítő anyagot kell használni, mely hosszútávon képes az ajtóelem 
megbízható működését biztosítani. Ehhez a függőleges tokszárakat, oldalanként legalább három 
ponton kell rögzíteni. A kötelezően rögzítendő pontok a zárhellyel és a pántokkal közvetlenül 
érintkező részek.  
 
Padló feletti légrés: Az ajtóelem működéséhez szükséges alsó légrés kialakítására a tok beépítésekor 
legyen gondunk. Adott esetben a beépítés előtt a tokot meg kell rövidíteni, vagy beépítéskor 
alápolcolni (pl. ha az ajtólap nyílásszögében a padló egyenetlen). 
 

Figyelem: 
Fenti műveletnél sokszor a DIN 18 101 szabvány szerinti 7 mm-t tekintik irányadónak. Ne felejtsük 
azonban, hogy ez csupán egy számtani átlag, melyet egy gyártói szabványból számítanak, és így a 
valóságban ez a szükséges és megengedett gyártási méreteltérésekből adódóan ettől jelentősen 
eltérhet.  

 
Habbal történő szerelés: Fatokok falba szereléséhez az esetek többségében szerelőhabot 
alkalmazunk, ezért a továbbiakban ezt a módszert részletezzük. A gyártói útmutatásokon kívül alábbi 
szempontokat kell még figyelembe vennünk:  
A szerelőhab összes ragasztási felületének a tok fallal érintkező felületének legalább 30 %-át kell 
kitennie. Továbbá figyeljünk a ragasztandó felületek megfelelő előkészítésére is. 
A szerelőhabok csak kis mértékben ellenállóak a húzási- és feszítési erőkkel szemben, ezért csak 
olyan ajtólapoknál ajánlottak, melyek súlya nem haladja meg a 40 kg-ot. Alapszabály, hogy a tokokat 
a vasalatoknál és a zárlemez felső részénél ki kell bélelni (pl. keményfarostlemez csíkokkal): 
Különösen igaz ez a 40 kg-nál nehezebb ajtólapok esetében.  
40 kg-nál nehezebb ajtóknál ajánlott a felső pánt magasságában a tokot csavarral rögzíteni, 60 kg-nál-
nehezebbeknél kötelező. A csavarozás a tokfalcon keresztül történhet, így a tömítés teljesen 
eltakarja, és nem látszik. Így megakadályozható a később jelentkező nehéz ajtók „belógása“. 
 
Beépítés 

1. Ha szükséges (min. falnyílás szélesség esetén) a pánttáska magasságában a falat ki kell mélyíteni. 
A tokot a falnyílásba kell helyezni, beállítani, kiékelni és rögzíteni. Ékelés után ellenőrizze, hogy a 
keresztdarab vízszintesen, a pánt és zároldal függőlegesen és egy síkban áll-e. (A beállítás 
vízszintmérővel). 
A pánt és zároldalt egymáshoz képest védőbetétes távtartó léccel támassza ki legalább 3 helyen. 
(Kb. a pántok és zár magasságában). Az ajtólapot akassza fel a tokra és ellenőrizze a nyitás 
megfelelő működését, az ajtó záródását. Ha szükséges állítson a tok helyzetén. Az ajtólap tokhoz 
való illeszkedését a tok pánt ki, illetve beállításával korrigálhatja. (Műanyag lezáró gomb 
eltávolítása után az imbuszcsavar oldásával lehetséges). 

2. A tok ezután szerelőhabbal rögzíthető. 
A tok szerelése 2 komponensű habbal ajánlott, ez egyben a legbiztonságosabb rögzítési mód. A 
habosítást a kitámasztásoknál végezze. Ne habosítson a tok éléig, mivel a hab tágul és 
kitüremkedik a falsíkon kívülre.  A távtartó léceket a hab kikeménykedése után távolítsa el. A fal 
és a tok közötti hézagot szilikonnal töltse ki. Soha ne használjon vizes bázisú (pl. gipsz) 
tömítőanyagot. 

3. A tokmag hornyát ne kenje be ragasztóval, a díszborítás keretet helyezze, pattintsa be. 
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4. Végül az ajtólapra szerelje fel a kilincsgarnitúrát. A címek vagy rozetták csavarjainak 
meghúzásakor arra kell figyelni, hogy a zártáska oldalait ne feszítsük össze, mert ez a zár és a 
kilincs működését akadályozza. Ez gyakran megtörténik, főleg ha akku csavarokat alkalmazzunk. 

5. Amennyiben a tok egyes részeit festési vagy egyéb munkálatok miatt le kell ragasztani, erre 
alkalmas öntapadó ragasztócsíkokat használjunk, mint pl. Tesa Krepp 4306. Ne használjunk: PVC-, 
szövet- és nagyon erős ragasztócsíkokat. Ezek ragasztóanyaga ugyanis olyan erős oldószereket 
tartalmaz, melyek rövid időn belül oldják fóliát, vagy akár felület elváltozást idézhetnek elő. 
 

Üvegezés 

Az üvegezett ajtólapokat gyárilag üvegezve szállítjuk.  

 

Felületkezelés, tisztítás 

A furnérozott, a lakkozott, a fóliázott felületű ajtók kész felületi kialakítással kerülnek forgalomba. 
Felületük tisztítását száraz puha textíliával vagy méhviasztartalmú bútorápolókkal végezze. Erősebb 
szennyeződés esetén folyékony állapotú, alkoholos tisztítószerrel, nedves ruhával is tisztítható a 
felület. Tartózkodjunk az agresszív tisztítószerek használatától és az erős dörzsöléstől. 

 

Karbantartás 

Pántok: A WF jelű két- és háromrészes pántok karbantartást nem igényelnek. 
Zárak: A zárnyelv hátoldalát évente egyszer zsírozni kell. A műanyag zárnyelvű záraknál ez nem 
szükséges. 
 
Szállítás 

Szállításkor a terméket óvja a mechanikai sérülésektől, és védje az időjárás károsító hatásaitól. 
 
Garancia, Szavatosság 

Az ajtószerkezetekre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (97/2014. (III. 25.) 
Kormányrendelet módosításai), a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott beltéri 
ajtókra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. 
(IV.29.) NGM rendelet és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 
151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet rendelkezései értelmében a rendeletben meghatározott 
kötelező alkalmassági időt vállalunk. 
 
A szavatosság kiterjed: 

- gyártásból eredő hibára, 
- rendeltetésszerű használat során előforduló rejtett hibára, az ajtószerkezetre vonatkozóan. 

 
Felhívjuk Tisztelt Vásárlóink figyelmét, hogy szavatosságot és termékfelelősséget a forgalmazó 
nem vállal: 

- helytelen szállítás és tárolásból eredő hibákért és károkért, 
- a nem képzett szakember által végzett helytelen beépítésből eredő hibákért, s károkért, 
- a beépítési és kezelési útmutatás be nem tartásából eredő hibákért és károkért, 
- a nem rendeltetésszerű használatból és rongálásból adódó hibákért és károkért. 
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Tilos: 
- az ajtót durva mechanikai hatásoknak kitenni: 

Pl. lábbal nyitás, diótörés, rugdosás, ajtócsapkodás, feszegetés, az üvegfelületet 
kemény tárgy ütésének kitenni. 
 

Szavatossági, garanciális igény érvényesítése 

A szállítmányokat átvétel előtt szemrevételezéssel minden esetben ellenőrizni kell. Sérült 
csomagolású áru esetén minden esetben győződjön meg az áru sértetlenségéről. Amennyiben azon 
külső sérülési nyomok látszanak és az áru is sérült, azt a szállítólevélre rá kell vezetni, és 
jegyzőkönyvet felvenni, melyet haladéktalanul kérünk az EPIGON 3V KFT részére megküldeni. 
A szemmel nem látható hibákat, a felfedésüket követő napon, maximum a szállítást követő 5 napon 
belül kell jelenteni. Eszerint a Vásárló ezen időszak alatt köteles meggyőződni arról, hogy a leszállított 
áru megegyezik az általa megrendelttel. Amennyiben ezen időszak alatt megállapítást nyer, hogy a 
leszállított áru vagy minőségi okból, vagy pedig téves szállításból kifolyólag nem azonos a rendelés 
tárgyával és ez bizonyítást nyer, úgy azt az EPIGON 3V KFT hibátlan, sérüléstől mentes állapotban 
visszaveszi és kicseréli. A kicserélendő árut minden esetben, az eredeti csomagolóanyagban, 
szakszerűen csomagolva kell visszajuttatni az EPIGON 3V KFT részére. Sérült árut beépíteni nem 
szabad, mert ez a garanciális igény elvesztését eredményezi. 
Az igényt minden esetben kérjük írásban bejelenteni. 

 

Jelent Beépítési és kezelési útmutató a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek 
elválaszthatatlan része, azzal együtt érvényes. 

 

 

 

 

KEDVES VÁSÁRLÓ! 

Az ismertetett beépítési és kezelési utasítás betartásával biztosítja a szerkezet tartós és jó 
működését. Az ajtószerkezet szerelési munkáit szakemberrel végeztesse. A gyártó mindenkor 
fenntartja a műszaki változás jogát, amely a termékek fő jellemzőit és paramétereit nem érinti. 
 
Minden, a termék használata során szerzett észrevételét, tapasztalatát vagy javaslatát szívesen 
fogadjuk, forduljon bizalommal hozzánk. 
 

 

EPIGON 3V KFT  
2534 Tát, Törökvész u. 9. 
+36 30 361 1608 
 
 
 
TÁT, 2021. január 1. 


