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Megint a nyílászárókról
Az elmúlt években rengeteget foglalkoztunk a
nyílászárók kiválasztásának szempontjaival.
Azonban úgy látszik, nem lehet elégszer
foglalkozni ezzel a kérdéssel. Sajnos sokan
vannak a piacon, akik kizárólag az alacsony árral
kívánnak vásárlókat szerezni, és nem beszélnek
arról, hogy az alacsony ár nem általában, hanem
szinte mindig gyengébb minőséget is jelent.
Különösen jellemző ez a mostani évekre, amikor
rendkívül visszaesett a belső fogyasztás, s a
kevés fogyasztóra eső nagyobb számú termelő,
forgalmazó különböző
technikákat alkalmaz termékei
értékesítésére.
Ahogy a régi szólás
tartja: Mindig az olcsó
a drága! Miután egy
nyílászárónak több évtizeden át kell a házat
szolgálnia,
egyáltalán
nem mindegy, milyen
ablakot, ajtót építünk
be a házunkba, a lakásunkba. A jobb gyorsan
megtérül! Az első problémák nem az árajánlat
kérésénél, vagy a kiválasztásnál, sokkal inkább a költségvetés
meghatározásánál kezdődik! Mit jelent ez?
Azt, hogy a fogyasztók
elhatározzák, hogy sze-v
retnének valamit – jelesül
új nyílászárókat -, de fogalmazzunk úgy, hogy
nagyon szolid költségvetés áll rendelkezésre.
Pedig ilyen esetekben jobb, ha semmit sem
teszünk! Tényleg! Egész egyszerűen ebben
az esetben az ár határozza meg az igényt és
nem fordítva, az igény a bekerülés költségét.
Ez pedig sosem vezet jó megoldáshoz. Az is
a problémák mai megjelenési formája, hogy
sok gyártó, kereskedő az árajánlatkéréseket
elengedi, nem veszik komolyan, ami alapvetően
a sok szélhámosnak köszönhető. Így sajnos
érthető, ha a gyártók, forgalmazók már nem
szívesen adnak bárkinek is árajánlatot, ami
szintén munkával jár, még akkor is, ha programból készítik, küldik meg. A következő probléma forrása az árajánlat fogyasztói oldalról.
Ebben az esetben, ha sikerül több ajánlatot
is begyűjtenie, egyértelmű a döntéshozatal

szempontja: a legolcsóbb nyer. Pedig az esetek
túlnyomó részében azt sem tudja, mit vásárol! Az
ajánlatok csak gyártók esetében tartalmaznak
részletesebb információkat, de ott sem mindig
teljes egészében. Arról nem is beszélve, hogy
nagy valószínűséggel a műszaki tartalom értelmezhetetlen a fogyasztók részéről. Még akkor
is, ha esetleg a gyártó vagy a kereskedő el
szeretné magyarázni az ide vonatkozó műszaki
tartalmat, a döntés akkor is az ár szemszögéből
történik meg. Pedig a részletekben van a lényeg! Ma már homlokzati nyílászárók megválasztásánál alapvetően műanyag nyílászárót
akarunk, hiszen azt lehet
a legjobb áron megszerezni, szemben a fából készült, vagy alu-fa
konstrukciókkal, melyek
az igényesebb fogyasztók alapanyagai. A műanyag nyílászárók esetében természetesen az
alapszínű fehér a legolcsóbb kivitel, mely
kizárólag esztétikai kérdés abban az esetben,
ha ettől eltérő színűt
szeretnénk. Ami viszont
benne, mögötte van,
az pedig már műszaki
kérdés. Bár a tok-szárny
műanyag
alapanyaga
a profil, elenyésző az üvegfelülethez – kivéve
bejárati ajtók esetét -, nem árt, ha minimum
ötkamrás profilt választunk a hőhídak elkerülése
érdekében. Az ablak profilja, melyet a profilgyártó
készít, jobb, ha középtömítésből készül, mert
akkor a hő-, hang-, víz-, és légszigetelés
megfelelőbb és nagyobb biztonságot hordoz. A
széltömítés nem tudja ezt a minőséget produkálni.
Logikus, hogy a keskenyebb profil, mely a
beépítés mélységét hivatott biztosítani nem tud
annyit, mint a szélesebb. A jobb gyártók legalább
70 - 75 mm profil szélességet használnak.
Ha vastagabb a profil, a hegesztett sarkok
szilárdsága nagyobb! A magasabb kamraszám
azonban csak akkor jó, ha elég hely van a
megfelelő merevítő vas beépítésére. A merevítő
vas falvastagsága minél nagyobb, annál jobb. A
vas teszi lehetővé, hogy az ablak ellenálljon a
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szél nyomásának, az üveg ne törjön el. Ne várja
meg, amíg a lakása nagyobb viharban beázik,
ellenőrizze az acélmerevítő vastagságát rendelés
előtt, vagy beépítés előtt. Az ablak nyitása és
zárása biztosabb. Az üvegezés viszont nagyon
fontos eleme a teraszajtónak, ablakoknak, hiszen
az épületeink hővesztesége ezeken a felületeken
a legnagyobb. Ausztriában például ezért kisebbek
a méretek, igaz, náluk az átlaghőmérséklet a
hegyvidéki ághajlat miatt jelentősen alacsonyabb
a hazánkban jellemzőnél. Ami az ablaknál az
üveg, a bejárati ajtónál a panel. Az üvegezés
esetében minőségi bizonylat segít eligazodni, mi
is került be nyílászárónkba. Aki megengedheti
magának, már 3 rétegű üvegezést is kérhet, ami
a kétrétegűvel szemben egy magasabb komfortot
biztosít, így eredendően jóval költségesebb is. A
távtartó lényegesen befolyásolja a komplett ablak
hőszigetelését! Az üveg közti távtartó anyaga
lehetőleg acél vagy műanyag legyen, miután az
alumínium jól vezeti a hőt, ennél fogva nagyobb a
lecsapódás veszélye. Ebben az esetben az a jó,
amelyik kevésbé vezeti a hőt. A műanyag távtartó
alkalmazása ezért csökkenti a páralecsapódást.
A tömítések hegesztett vagy nem hegesztett
kapcsolatúak lehetnek.
A nem hegeszthető
jobb. A hegeszthetőség
érdekében a tömítés
anyaga hőre fokozottan
lágyuló, míg a hidegben
ugyanakkor hamarabb

rideg lesz. Így a legnagyobb hidegben lehet
rossz az ablak zárása. A kiegyensúlyozott
szellőzés fontos, ha kevés, nem elegendő a
friss levegő, magasabb a páratartalom, ami
növeli a fűtési költségeket! Ha sok, kiengedi a
felmelegített levegőt! A műanyag nyílászárók
szellőzése esetében a tokok átütése nélkül kell
megoldani a megfelelő szellőzést. Végül, de nem
utolsó sorban a működtetés anyagait érdemes
megnézni, ahol a legtöbbet „ügyeskednek” az
eladók. A kilincsek esetében előfordulhat, hogy
nem felel meg a szilárdsági követelményeknek,
így már átadást követően nem sokkal törhetnek
a kilincsek! Jellemző probléma a szárny és panel
vagy üveg kapcsolatánál a gumitömítés, illetve
ugyanígy a szárny és a tok közötti gumitömítések
használata, pontosítva kispórolása. A kilincsek
használhatóságát a hibás működtetés gátló
megléte avagy nem megléte is jelentősen
befolyásolja!
De erről természetesen nem
igazán
tájékoztatják
a
fogyasztót.
Jellemzően a beépítő hozza a nyílászárót, függetlenül attól, hogy ő maga gyártotta, vagy
gyártatta le. Az olcsósítás egyik eszköze a rejtett
tokrögzítők helyett a látszó csavarok használata
a beépítés során. Persze ennek van olyan
formája, ahol eltakarják profillal a csavart, de
könnyen belátható, hogy a kettő nem ugyanaz.
Érzékeny pont a pántolás. Bukó-nyíló mozgatás
esetén az elégtelen vagy silány minőségű pántok
bukó állásban nyithatnak is! Ekkor csak az alsó
pánt fogja a nyílászárót! Nagyon fontos, hogy a
nyílászárók cseréje és beépítése nem szabad,
hogy önálló funkcióként jelenjen meg. Egy
összetett funkció részeként kell megjelenjen.
Ez azt jelenti, hogy érdemes a nyílászáró csere
esetében a redőny, szúnyogháló, valamint a
függönyök, reluxa működtetését is átgondolni.
Például redőny esetén, megfelelő mozgatásról
toktoldó segítségével gondoskodhatunk! Ilyenkor
majd elmagyarázzák, hogy nem szükséges,
mert a vékonyabb kivitelű esetében megoldható
zsinórral, ami persze nagyon jó a forgalmazónak,
mert gyakori használat esetén várhatóan 2
évente cserélni kell, hiszen el fog szakadni.
Míg a gurtnis megoldás tartósabb technológiai
választás. Sokakat megtévesztenek olyan marketingfogásokkal, miszerint a párkány benne van
az árban. Mekkora marhaság, hiszen nem ingyen
van, költség az előállítás során. Ez azt jelenti,
hogy akkor beépítették a nyílászárók árába.
Ugyanez a helyzet a könyöklőkkel is.

