
 
 

Vásárlói tájékoztató 
SAS ALUMÍNIUM KERETES AJTÓKHOZ 

 
Forgalmazó: FOREST HUNGARY Kft.  
 8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/A. 
 Tel.: 92/507-800  •  Fax: 92/507-890  
 www.foresteu.com  •  info@foresteu.com 
 
A piac igényeinek megfelelően cégünk alumínium bútoralkatrészeket nagy szám-
ban forgalmaz. Ezek között előkelő helyet foglalnak el az alumínium keretes ajtók.  
Az ajtókat egyedi méretekben 12 keretprofillal forgalmazzuk, üvegezve, vagy üveg 
nélkül, továbbá 1 keretprofilt kizárólag szálban értékesítünk.  
A pánt típusa a keret szélességétől függ. A keskeny típusok speciális pántokat igé-
nyelnek, a 35 mm széles kereteket mini pánttal (fazék átmérő 26 mm) a 45 mm, 
vagy annál szélesebb kereteket pedig normál pánttal (fazék átmérő 35 mm) kell 
szerelni. A felsorolt pántok szerepelnek cégünk kínálatában. Betétként 4 mm vastag 
üveg, struktúrlemez, stb. használható. A FOREST HUNGARY Kft több, mint 40 tí-
pusú üveg, illetve akril betétet kínál az alumínium keretekhez. A rendelés alapján a 
keretdarabokat szögbe vágva, pánthelyfuratokkal (tolóajtóknál beépített görgőkkel) 
ellátva szállítjuk. Az összeszerelés sarokvasakkal, illetve a hozzájuk kapcsolódó 
csavarokkal történik. A szerelés során minden sarokvas homorú oldalának az ajtó 
színoldala felé kell esnie, ellenkező estben a sarokillesztések nem lesznek megfele-
lőek, a keret csavarodott lesz. A csavarok enyhe meghúzása elegendő a keretda-
rabok pontos illeszkedéséhez. Abban az esetben, ha az üveget és az alumínium 
keretet együtt kell átfúrni a fogantyú rögzítéséhez előfordulhat, hogy a fogantyúcsa-
varok meghúzásakor az üveg megfeszül és megreped. Ez kiküszöbölhető az alu-
mínium távtartó gyűrű alkalmazásával, amely megtalálható katalógusunkban. A táv-
tartó gyűrő hiányából adódó esetleges károkért felelősséget nem vállalunk. 
 

Figyelem!   
-Tisztításra kizárólag karcmentes tisztítószerek használhatók. 
-Durva mechanikai behatás maradandó esztétikai károsodást okoz az ajtóban.     
 
Figyelem! 
A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti. 
 
Termékeink lakossági felhasználásra készültek, egyéb esetben kérjük, érdeklődjön kollegá-
inknál! 
 

A www.foresteu.com címen elérhető honlapunkon mindig megtalálhatja aktuális vásárlói tájé-
koztatóinkat, szerelési útmutatóinkat, szórólapjainkat, rendelőlapjainkat és szerelési filmjein-
ket. A vásárlói tájékoztatóban foglaltakat kérjük, a termékek beszerelésekor mindig vegye fi-
gyelembe és adja át azt a végfelhasználónak is! 
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