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20 éves tapasztalat
Magyar és európai szabványoknak
egyaránt megfelelő

biztonsági termékek,
épületzárak, bútorzárak
és egyéb mechanikus
biztonsági pajzsok gyártása.
Évente közel 1,5

ELGA-Zár
Fémtömegcikk-gyártó Kft.
H-3933 Olaszliszka
Szent István út 27.
Tel./fax: (47) 358-244
(47) 358-370
www.elgazar.hu
e-mail: elga@t-online.hu

millió darab gyártása.
Több mint 100 féle saját termék.
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Nyílászárók

A lényeg
a részletekben
rejlik

2012 februárjában megszűnt a legnagyobb magyar műanyag proﬁlgyártó vállalat műanyag
nyílászáró rendszerekhez kínált proﬁl előállító
tevékenysége. Köszönhetően, hogy a vállalat
tulajdonjoga kínai kézbe került és a habosíto
műanyag eljárás melle más technológiai alkalmazások nem érdeklik a jelenlegi tulajdonosokat. Mint oly sokszor, ezúal sem a vevőt
kel hibáztatni, hiszen az eladó akarta egészben eladni a gyártói tevékenységet. Azóta gyenge kísérletek voltak a profilrendszer újbóli

reakválására, de ez egyelőre nem valósult
meg. Kevesen tudják viszont, hogy ez komoly
minőségi visszalépést is jelent a hazai műanyag
nyílászáró gyártásban. Hogy miért? Mert kis
hazánkban jelenleg elérhető proﬁlrendszerek
egytől – egyig jóval kevesebbet tudnak, mint
a gyártói tevékenység megszűntetésével ma
már nem elérhető Panoráma 7000-es proﬁlrendszer. Északi szomszédunknál bizonyos tekintetben gyengébb, bizonyos pontokban jobb
kísérteesen hasonló proﬁlrendszert gyártanak, melyből hasonlóan jó minőségű műanyag
nyílászárókat lehet gyártani, de azért az mégsem a miénk, mégsem hazai.
A haza műanyag nyílászáró gyártó alacsony
árral kívánnak vásárlókat szerezni és nem beszélnek arról, hogy az alacsony ár általában
gyengébb minőséget is jelent. Nem véletlenül tartja a mondás, hogy az alacsony ár
okozta öröm jóval rövidebb ideig
tart, mint a minőségéből
fakadó bosszúság.
Az ablak proﬁlja, melyet
a proﬁlgyártó készít,
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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 hivato biztosítani nem tud
annyit, mint a szélesebb. A Panorama
7000-es profil szélessége 75 mm
volt, a jelenleg elérhető szlovák gyártóé 80 cm! Ugyanezt a konkurens
proﬁlokból gyártók maximum 70 cm
vastagság melle oldják meg. Viszont a proﬁlrendszer a Panorama
7000 és a szlovák esetében „A” kategóriás,
míg az összes többi „B” kategóriás! Mit jelent ez?
A proﬁlrendszer anyagvastagsága „A” kategória
esetében 2,8–3,3 mm közö mozog, míg a „B”
kategória esetében 2,5–2,7 mm ugyanez az érték. Ebből jól látható, hogy egy nyílászáró elkészítéséhez jóval kevesebb anyagot használnak „B”
kategóriás proﬁl esetében. Persze lehet mondani, hogy az miért gond? Egyrészt a szilárdság, a
merevítés, az ebből következő működtetési problémák hosszú távon,

az elhasználódás tekintetében. Nem
beszélve arról, hogy a vékonyabb proﬁl nagyobb
terhelést jelent a nyílászáró többi részének, ami
gyorsítja az elhasználódást, arról nem is beszélve,
hogy eleve nem biztosíto a tökéletes működés,
nem látja el megfelelően a funkcióját.
Minél vastagabb egy proﬁl, annál jobb az
ablak. Ha vastagabb a proﬁl, a hegeszte sarkak
szilárdsága magasabb! Az ablak
nyitása és zárása biztosabb. A piacon fellelhető A, B, C proﬁlok közül
az A proﬁl tudja a legtöbbet. Nagyon sokat foglalkoztak a gyártók,
forgalmazók az elmúlt évzedben
a kamraszámmal. Fontos, hogy a
nyílászárók esetében legyen ab-
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lak, ahol az üveg, legyen tömör ajtó, ahol a panel mérete jóval nagyobb, mint a tok mérete!
Tehát hiába jobb a magas kamraszám, ha nem
megfelelő minőségű üvegezés, vagy panel található a nyílászáróban, nem fogja tudni azt a hőés hangszigetelést, amit a kamraszám eleve biztosítana. 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 szél nyomásának, az
üveg ne törjön el. Ne várja meg, amíg a lakása
nagyobb viharban beázik, ellenőrizze az acélmerevítő vastagságát rendelés elő, vagy beépítés elő. Az üvegezés esetében minőségi bizonylat segít eligazodni, mi is került be nyílászárónkba. Aki megengedhe 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 komple ablak hőszigetelését! Az üveg köz távtartó anyaga lehetőleg acél vagy műanyag legyen, miután az alumínium jól veze a hőt, ennél fogva nagyobb a
lecsapódás veszélye. Ebben az esetben az a jó,
amelyik kevésbé veze a hőt. A műanyag távtartó alkalmazása ezért csökken a páralecsapódást. A tömítések hegeszte vagy nem hegeszte kapcsolatúak lehetnek. A nem hegeszthető jobb. A hegeszthetőség érdekében a tömítés anyaga hőre fokozoan lágyuló, míg a hidegben ugyanakkor hamarabb rideg lesz. Így a legnagyobb hidegben lehet rossz az ablak zárása.
A kiegyensúlyozo szellőzés fontos, ha kevés,
nem elegendő a friss levegő, magasabb a páratartalom, ami növeli a fűtési költségeket! Ha sok,
kiengedi a felmelegíte levegőt! A műanyag
nyílászárók szellőzése esetében a tokok átütése
nélkül kell megoldani a megfelelő szellőzést.
Azt is kevesen tudják, hogy a megszüntete
magyar proﬁl és a jelenleg használható szlovák
esetében háromrétegű üvegezés során a komple nyílászáró esetében 0,8-as hőátbocsátási
tényező érhető el, melyet egyetlen más gyártó
proﬁlrendszere nem tud megvalósítani!
7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 285.
Tel.: 82/510 393 Fax: 82/510 394
Internet: www.ablakepszer.hu
e-mail: ablakk@kapos-net.hu

