Bejárati ajtóválasztó
Mire figyeljen a bejárati ajtó kiválasztásánál, ha
valóban biztonságban akarja tudni értékeit?

Információ arról, hogyan különböztesse meg az igazi
biztonsági ajtót attól, amelyet csak annak neveznek.

Ön miért szeretne ajtót venni?

Új lakást vesz?

Felújítja a régit?

Tönkrement?

Betörtek?

Esetenként más szempontok fontosak Önnek, de három szempont mindegyik
esetben egyaránt fontos. Egy új ajtó beszerelése:
 Jelentős pénzbeli ráfordítást igényel
 Legfőbb értékeit védi
 Sokáig fogja használni

Éppen ezért érdemes alaposan körülnézni, és megfontolni a választást. Ma
már nagy választékban kínálnak ajtókat, nem könnyű kiigazodni közöttük és
megtalálni a legmegfelelőbbet.

Milyen szempontok fontosak Önnek egy új bejárati ajtó
kiválasztásánál?
Lehetséges esztétikai szempontok:


Legyen-e üvegbetét az ajtóban?



Milyen méretű legyen az üvegbetét, amely megfelel Önnek a külső fény



Milyen színű legyen az ajtó?



Milyen formájú legyen az ajtó?
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bebocsátása szempontjából?



Milyen legyen a kilincs?



Legyen-e az ajtó felületén mintázat, hogy ne olyan sima legyen, mint egy pingpong asztal?



Az ajtólap és a keret színben harmonizáljon egymással

Szerkezeti szempontok:


Pontosan nyíljon-csukódjon



Megbízhatóan záródjon

Biztonsági szempontok:


Annyi zárat tartalmazzon, amitől Ön biztonságban érzi magát



Kukucska legyen beépítve



Olyan anyagból és módon készüljön a keret és az ajtó szerkezete, hogy az
megnehezítse vagy meggátolja a betörést

Beépítési szempontok:


Pontosan illeszkedjen a nyílásba, ne járjon nagy átalakítással
(ne kelljen falazni, bontani)



Van-e lemeztábla beépítve az ajtólapba?- A beépített lemeztábla
biztonságosabbá, áthatolhatatlanabbá teszi az ajtót.



Hány mm vastag lemeztábla kerül beépítésre? - A vékony ajtó és keret
könnyedén átvágható.
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Milyen biztonsági tényezők fontosak Önnek a bejárati ajtó
esetében?



Hány ponton nyílik-záródik az ajtó?- Minél több ponton zár egy ajtó, annál
biztonságosabb.

 Hegesztett-e az ajtótok? - A lemezből készült ajtótok megroggyan, míg a
hegesztett zártszelvényből készült ajtótok ellenáll a feszítésnek.

 A tok rögzítésének módja? – Amelyik tok nincs hegesztve, csak csavarozva
könnyebben kifeszíthető a falból.

Van-e egyéb fontos szempont Önnek az ajtó kiválasztásában?
Például, a hangszigetelő képesség. Van-e hangszigetelése annak az ajtónak, amiben
gondolkodik? A hangszigetelés nélküli ajtókon bejön a kültéri zaj és a lakásban
hallható hangok is kiszűrődnek a lépcsőházba.

Önnek mi a fontos, amikor bejárati ajtót választ. Jelölje be,
nehogy elkerülje a figyelmét!
Pontosan olyan méretben készüljön, mint az ajtó beépítésére kialakított nyílás,
hogy ne kelljen bontani vagy egyéb építőipari munkákat végezni.
Megválaszthassa az ajtó és a keret színét. A külső és a belső szín lehessen eltérő.
Megválaszthassa az ajtómintázatot illetve az üvegbetét formáját.
Legalább három alapzárral legyen ellátva az ajtó.
Legalább négy ponton legyen felfüggesztve az ajtólap a kerethez (zsanér).
Több helyen záródjon az ajtó a keretbe (egymástól független csaprendszerű
zárszerkezet).
Az ajtótok falba csapolt (ne pedig csavaros) megoldással rögzüljön az ajtónyílásba

Az ajtókeret hegesztett zártszelvény legyen, ne pedig egyszerű lemezből készüljön.
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Legyen kukucska beépítve az ajtólapba.

Olyan vastag lemeztábla legyen az ajtó szerkezetében, hogy azt egy
konzervnyitóval ne tudják kinyitni.
Hangszigetelt legyen a külső zajok beszűrődése ellen.
Legyen hő
őszigetelt.
Pontosan záródjon, hogy ne legyen huzat és a szagok áramlását akadályozza.
Olyan gyártótól származzon az ajtó, amelyik legalább 20 éve biztonsági ajtók
gyártásával és beszerelésével foglalkozik és várhatóan nem fog eltűnni a piacról.
Legyen legalább 10 év garancia az ajtóra.
Vállalják a beszerelést - garanciával.
Ajtócserénél szállítsák el a bontásból származó hulladékot és a régi ajtót.
Inkább magyar termék legyen, mint külföldi.
Legyen legalább 5 garnitúra kulcs, minden zárhoz.

Biztonság szempontjából a következőkre figyeljen:
 Zárak száma- minél több ponton zár, annál biztonságosabb
 Kulcsok száma- pótkulcsot nem kell másoltatni
 Tartalékkulcs- fontos, hogy rendelkezzen egy biztonságos helyen
tárolt pótkulccsal, ha elvesztené a másikat

 Hány ponton záródik az ajtó - egyes ajtók csak egy helyen zárnak
 Ezek hány helyre zárnak a tokba- minél több helyen zár, annál
biztonságosabb

 Milyen vastag az anyag- a vékony lemez átvágható
 Ajtólemez száma - sokkal jobb az 1 vastag lemez, mint a 2 vékony
http://www.youtube.com/watch?v=dhD4dYNJXwo
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 Előzze meg, ne járjon így:

Hogyan válasszon biztonsági ajtót?
Ne válasszon silány minőségű ajtót, aminek:
Könnyített kb. 45-70 kg-os műanyag ajtólapja van - könnyen
áthatolható
Csak 1, legfeljebb 2 alap zárszerkezete van - nem biztonságos
Aminek a tokját csavarral rögzítik a falhoz - könnyen betörhető
2x0,5 mm-es gyengített acéllemez burkolata van
Cellás szerkezetű papírbetét van beépítve - könnyen átvágható
Hajlított lemeztokkal rendelkezik - könnyen megroggyan

Miért fontos, hogy egyedi a bejárati ajtó?
 Lakása stílusához illő legyen
 Egyedi méretben készül, az ajtónyílás méretéhez igazítva
 Eldöntheti az ajtónyitás irányát
 Egyedileg eldöntheti üveg legyen-e benne, hol legyen, esetleg
díszcsík, marás legyen
 Szín kiválasztása (különböző színű belső-külső ajtólap)

 Egyedileg meghatározható zártípusok
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 Kukucska magasságának személyre szóló meghatározása
(alacsony vagy mozgáskorlátozott emberek részére)

Hogyan válasszon kivitelezőt?
 Önnek van egy problémája, ki kell cserélnie a
bejárati ajtaját. Felszabadul egy tok, egy ajtó és
némi hulladék. Vannak cégek, akik az elszállítással
járó intézkedéseket megteszik Ön helyett, ezzel
pénzt és időt spórolnak.

 Fontos tisztázni már akkor, amikor felmérik az ajtót, az ajtó kiszedésével járó
sérülési lehetőségeket. Vannak cégek, akik ezt nem teszik meg, amiből
problémák, viták, kellemetlenségek és további költségek adódhatnak.

Különösen fontos biztonsági bejárati ajtó cserénél:
Mit állít a szállító és abból mi teljesül:
Különösen veszélyes, ha az 50 kg-os ajtóra az állítja, hogy az
biztonsági ajtó. Egy ajtó, amibe valóban belekerül az anyag
legalább kétszer olyan súlyú. Fizikai képtelenség, hogy a
45-70 kg-os ajtó biztonságos lehet.

Különösen figyeljen oda:
Határidő nagyon fontos:
Megbeszélt időben megy-e a felmérő
Olyan határidőt vállal, amit teljesíteni is tud
Időben értesítik-e az időpontokról
Azt kapja-e, amit valóban megrendelt
Amennyiben eltérés van, hogy kezelik a probléma megoldását
o Eltérő minőségű kiszolgálást fog eredményezni, ha a cég csak
kereskedik, nem biztos, hogy olyan kivitelezőt fog ajánlani, aki importál és
nem ért az ajtóhoz.
o Aki gyártja az ajtót és saját termékét építi be, saját érdeke, hogy az ajtó jó
minőségű legyen, amire garanciát tud vállalni.

6.Oldal

A cég csak kereskedik az ajtóval, vagy gyártja is az ajtót

Miért válasszon NÍVÓ biztonsági bejárati ajtót?
Mert magyar emberek készítették, 100 %-ban magyar termék, 20 év alatt kiforrott
technikával, egyedi igény szerint. 3 db zárszerkezetet tartalmaz, 5 garnitúra kulcsot
és belső gombfordítót.
Az ajtó súlya 104 kg, ami miatt valós védelmet és tökéletes
biztonságot nyújt.
A helyszínen felmérjük ajtaja méretét, az újat egyedi méretre
gyártjuk, ezért nem kell falat bontani.
Ingyenesen kiszállítjuk Budapest területén, beszereljük, a
munka végeztével eltakarítunk magunk után és régi ajtaját is
elszállítjuk.
10 év teljes körű garancia jár az ajtó bármilyen mechanikai
meghibásodása esetén.
34 féle színből és többféle kivitelből választhat. Elegáns
külsőt, kiemelkedő hőszigetelést és kiváló hangszigetelést
biztosít.
Teljes felületen zárt, 6 cm-es tömör acélbetétes, 3 ponton
felfüggesztett ajtólapja van. 6 db egymástól független
csaprendszerű zárszerkezet nyitja. 8 ponton falban csapolt
ajtótokkal rendelkezik.
A MABISZ minősítő bizottság tagjainak egységes
állásfoglalása szerint a NÍVÓ ajtók kimagaslóan
megfelelnek a MABISZ betörés és lopás szabályzatában
meghatározott normák szerinti követelményeknek, teljesítik a
teljes körű mechanikai védelem alkotóelemeivel szembeni
elvárásokat.
A NÍVÓ biztonsági ajtó, melynek minimum 3 mobilis
csapozatát,3 különálló, betörésbiztos alapzár működteti,
tökéletes védelmet biztosít! Tokszerkezete körkörös masszív
zártszelvény, mely ellenáll a feszítésnek.

Kiemelkedő hőszigeteléssel rendelkezik, így jelentősen csökkenthet fűtésszámláján és
melegebb lehet lakásában. Kiváló hangszigetelése révén (37 dB-es léghang gátlás az
átlagos 8-9 dB helyett) hozzájárul, hogy otthonából ne szűrődjenek ki a zajok a
lépcsőházba, így illetéktelenek ne hallgathassanak bele magánéletébe.
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Kiváló megmunkálás teszi gyönyörűvé, temérdek féle szín és árnyalat közül választhat.
Elegáns külalakja feldobja a lakás hangulatát. Az ajtó szépsége sokáig tart, mivel
rozsdamentes és vízálló felület borítja, amely védi a karcolásoktól és a természetes
fakulástól is. A szinterezett felület akár egy nedves ronggyal is könnyedén tisztítható.

Mindössze 99.000 Ft+áfától elérhető.
Amennyiben most megrendeli, ingyenesen adunk Önnek, egy: kukucskálót, további
kulcsokat, belső gombfordítót!

Mire figyeljen a kivitelezés során?
● Az ajtó rögzítésénél ne lágy anyagok (pl.: purhab) rögzítsék az ajtót.
● A hagyományos csavarozás nem megfelelő.
● Megfelelő rögzítési mód: ha az ajtót megfelelő vastagságú fém
huzalokkal, (dűbelekkel) rögzítik a falba és ezzel lehetőleg
oldhatatlan kötést (hegesztés) alakítanak ki.
● A purhab ebben az esetben csak hő- és hangszigetelő funkciót lát el.

Mire figyeljen, ha valóban biztonságban akarja tudni
értékeit?






Az ajtó anyagára, ne válasszon olcsó, könnyű anyagból készült ajtót, amit
könnyűszerrel kifeszíthetnek.
Az ajtó súlyára, a könnyített súlyú bejárati ajtó, könnyedén kifeszíthető, míg
a NÍVÓ ajtó 104 kg-os súlya önmagában is biztonságot nyújt.
Az ajtótok rögzítésének módjára. A NÍVÓ biztonsági ajtó tokszerkezete
körkörös masszív zártszelvény, mely ellenáll a feszítésnek.
A zárak minőségére.
A zárak mennyiségére, hiába 5 ponton záródó egy ajtó, ha egy kulccsal az
összes zár kinyílik. A NÍVÓ ajtók minimum 3 különálló alap zárszerkezettel
rendelkeznek.

Megfelelő minőségű 100 %-ban magyar alapanyagokból, 20 év alatt kiforrott
technikával, magyar emberekkel készítjük a bejárati ajtót, egyedileg méretre, az
Ön igényei szerint.
Precíziós lézer, illetve plazma technológiával vágjuk ajtaját. A biztonsági ajtók
MABISZ, ÉMI és ISO minősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek. Az ajtó súlya
több száz kg és több száz beszerelt ajtóval bizonyított. Ennek köszönhetően,
nyugodt szívvel vállalunk 10 év teljes körű garanciát ajtóinkra.
Biztonsági ajtónk fejlesztése során nagy gondot fordítottunk arra, hogy a termék
masszív, erős kialakításával, ne csak kinézetében, de „tudásában” is törekedjen
az áthatolhatatlanságra, arra, hogy az esetleges rossz szándékkal érkező ember,
keressen magának más elfoglaltságot, ne akarja az Ön ajtaját kinyitni.
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Olvasson tovább és megtudhatja, milyen ajtó az, amely az
otthona és értékei védelmét biztosítani tudja.

Kérjen ajánlatot írásban, vagy keresse
munkatársainkat a telefonos
elérhetőségeinken.
Bővebb információ az akciós bejárati ajtókról
http://biztonsagiajto.hu/akcio/
További információ és telefonos rendelési lehetőség
http://biztonsagiajto.hu/elerhetosegek/

Gondmentes ajtóhasználatot kíván, a
Nívó biztonsági bejárati ajtó csapata
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A tévedés és változtatás jogát fenntartjuk!

