
GRAUTHOFF Türengruppe GmbH Brandstraße 71 – 79 33397 Rietberg-Mastholte 

E kiadás megjelenésével minden korábbi verzió érvényét veszti.  .    Tévedések és műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Állapot 2017 / 2018 

Brandstraße 71 – 79 
33397 Rietberg-Mastholte 
Tel.  02944 – 803-0 
Fax. 02944 – 803-29  
info@grauthoff.com  
 www.grauthoff.com 

Astra Straße 1-10  
39439 Güsten  
Tel. 039262 - 84-0 
Fax. 039262 - 219  
info@grauthoff.com  
 www.grauthoff.com 

Westzenholzer Straße 118  
33397 Rietberg-Mastholte 
Tel. 02944 – 803765 
Fax. 02944 80329 
kontakt@bartels-tueren.de 
 www.bartels-tueren.de 

Reg. Nr.      MON 
Blatt               1.1a 
Seite  1 

Szerelési utasítás és tippek ajtólapok 
fatokkal történő szereléséhez 

Unsere Produkte werden nach sorgfältiger Qualitätsprüfung vor der Auslieferung kontrolliert. Dennoch ist vor 
Einbau zu prüfen, ob Fabrikationsfehler vorhanden sind und die Zarge der bestellten Ausführung entspricht. 
Keine Haftung übernehmen wir bei unsachgemäßer Behandlung / Wartung, fehlerhafter Montage und natürli-
cher Abnutzung. Beanstandungen werden nach dem Einbau nicht mehr berücksichtigt. 

Zusammenbau 
Utasítás az összeszereléshez: 
A valódi fafurnérok színbeli és strukturális különbözősége természetes 
növekedési jellemzője a fának. Fa fajtától függően ezek az eltérések jobban 
vagy kevésbé feltűnőek, de még egy ajtótokon belül is felléphetnek. 
Ha több tok összeszerelését végzi, érdemes valamennyi tokot kicsomagolni. 
Ezután az egyes tokrészek összeszerelése előtt összeválogathatja a 
leginkább összeillő darabokat.  

A túllógó tömítéseket le kell vágni.

A tokbélés és a falcborítás illesztési felületeit 
valamint a lamelló hornyát enyvezze be és a 
lamellót a horonyba tolja be. Az ellendarab 
lamellójának hornyát is enyvezze be. 

A tokrészeket illessze össze, az összekötő 
kapcsokat  a borítás furatába helyezze be. Az 
illesztendő részeket állítsa szintbe és a 
csavarral rögzítse.

A fémkapcsokat a tok szemöldökének 
hornyába illessze be és egy kalapáccsal a 
függőleges tokálló hornyába üsse be. A 140 
mm feletti tokszélességnél 2 db kapcsot 
használjon oldalanként.

Megjegyzés: A borítások sarokvédőit a lapos 
véggel előre a díszborítás hornyába dugjuk. 
ezáltal a fémkapcsok szorítása áttevődik a 
látható horonyteknőre, ami egy tömör illesztési 
fugát eredményez. A sarokvédőt csak az enyv 
teljes kiszáradása után távolítsuk el  

 A díszborítást a a 2 és 3 pontok szerint szereljük össze.
A pántalsókat kb. 3 mm távolságig a toktükör-
höz mérten betolni és rögzíteni.

Fontos:
A tok és a díszborítás beépítését ne kezdje ,eg 
az enyv teljes megkötéséig.

5mm-es imbusz kulcs

Utasítás az alsó légrés kialakítására
Az ajtóelem működéséhez szükséges alsó légrésre figyelni kell a tok beépítésekor.
Adott esetben szükséges lehet a beépítés előtt a tokszárak rövidítése vag yéppen
alábélelése. (pl. az ajtó környezetében lévő egyenetlen padló estén.)

Helyezze a tokot a falnyílásba. Szükség esetén 
a pánt és zár magasságban a falat ki kell 
mélyíteni (hab helyigénye) Kemény burkolatok 
esetén (járólap, parketta stb.) a tokot 2 mm-rel 
magasabbra kell emelni, és alul nedvesség 
behatolás ellen elasztikus anyaggal szigetelni 
kell.
Lásd 10. pont és  4 sz. beépítési tipp!

A tokot a függőleges tokszár fölött ki kell ékelni 
majd függőlegesen és vízszintesen be kell 
állítani. Az ék alatt jobbra és balra hézagolót 
kell a horonyba dugni, hogy annak 
összenyomódását megakadályozzuk. 
Nagy súlyú ajtólapoknál esetleg használjunk 
szerelő lécet.
Lásd 3. sz. beépítési tipp! 

Akassza fel az ajtólapot, Ellenőrizze a funkciókat és az ajtólap egyenletes felfekvését 
a tömítésen. 

A pánttáskák és a zárlemez magasságában 
valamint a zárlemez oldalán fölül béleljük alá 
nyomásállóan a tokot.  (pl. HDF lapokkal) 

A feszítőket az alábélelések magasságában 
helyezzük be. Ha fenn keresztben is habot 
teszünk, akkor függőleges feszítőre is szükség 
van. Használjon alátéteteket, hogy a felület 
sérülését megakadályozza.

A rés az ajtólap és a tok között körben 3 mm 
legyen. 
Lásd 5. sz. beépítési tipp! 

Szerelés habbal:

Manapság általánosan elterjedt módszer a fatok 
falban való rögzítésére a szerelőhabok 
használata, ezért itt ezt ismertettük. A 
habgyártók előírásai mellett az alábbi 
utasításokat kell még betartani:

A tok pontos beállítását még a kihabozás megkezdése előtt el kell végezni. A 
szerelőhab ragasztási felülete min. a függőleges tokszárak 30%-ra terjedjen ki. 
A pántnál és  zárlemeznél teljesen fedjen a szerelőhab.

Pl. könnyűszerkezetes falaknál bizonyos 
körülmények között szükséges lehet a 
falbélésbe először betéteket csavarozni, 
amelyekhez a szerelőhab kötni tud. A hab 
kötése a fémvázon és a vágott falborítás 
végeken korlátozott.. 

40 kg ajtólapsúly fölött ajánlott a felső pántnál a tok csavarozása a falhoz vagy a 
pántoldal teljes felületen történő kihabozása. 60 kg ajtósúly felett a csavarral történő 
rögzítés kötelező. A csavarozást láthatatlanul a tokfalcon keresztül végezhetjük, amit 
a falctömítés eltakar. Ezáltal  a nehéz ajtóknál oly gyakran előforduló "belógást" 
megakadályoztuk.  
A hab kiszáradása után (lásd gyártói adatok) távolítsuk el a szorítókat, majd 
ellenőrizzük újra az ajtó működését. Lásd 7 sz. beépítési tipp!
Utasítás hanggátló ajtókhoz
Hanggátló ajtók tokjainál a tok hátoldala és a fal közötti rést résmentesen ki kell 
tölteni habbal. Erre alkalmas az ásványgyapot vagy a szerelőhab is. A tömítést az 
ajtó körül kell elvégezni és min. 150mm szélesnek kell lennie. Keskenyebb falaknál a 
tömítést a tok teljes szélességében el kell végezni. A falcborítás és a fal közötti 
hézagot elasztikus anyaggal tömíteni kell. 

  1. 

  2. 

  3. 
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Keil 
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Zulage 

  7. 

  5. 

 3a. 

Beépítés
Funkciós ajtóknál pl. hanggátló vagy betörésgátló figyelembe kell venni a specifikus
szerelési utasításokat is. Ezeket kérje el a forgalmazótól. 
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Szerelési utasítás és tippek ajtólapok 
fatokkal történő szereléséhez 

A díszborítás behelyezését fentről lefelés 
haladva végezze. (szükség esetén pontszerűen 
ragassza be a horonyba a borítást – így  
később szükség esetén sérülésmentesen 
kiveheti).  

A tok furatait (pánttáska) a dugókkal zárja le.

A tokok nedves eljárással tisztított 
padlóburkolatok fölé történő beépítése esetén, 
a burkolat és a tok közötti rést vízzáróan, 
elasztikus tömítő anyaggal tömíteni kell.  
Csempézett falaknál (pl. fürdő, WC vagy 
konyha) az összes csatlakozó illesztést 
tömíteni kell. 

Lásd 4 sz. beépítési tipp! 

Fontos!
Kizárólag acryl bázisú  tömítőanyag vagy semlegesen térhálósodó szilikon 
használható.    
Nem használhatóak ecetsavas szilikonok, mivel ezek károsodást okoznak a 
tokban.   

A kilincs szerelése  
A kilincspajzsok és rozetták csavarjainak meghúzásakor ügyeljen arra, hogy 
a zártest fészkét ne szorítsa össze.  Ez nagyon gyakran előfordul akkus 
behajtók használatakor és a zár illetve a kilincs működésének akadályozását 
eredményezi, valamint repedéseket és károsodást okozhat az ajtó felületén. 

Leragasztás  
Ha tok állagának megvédése céljából leragasztás szükséges pl. festési vagy 
hasonló munkáknál, akkor kizárólag gyengén tapadó szalagokat használjon. 
Erre a célra bevállt pl. a Tesa Krepp 4306 típusú ragasztó.  
Ne használjon se PVC, se szőtt, se erősen tapadó szalagokat!  A 
ragasztóban található oldószerek már rövid idő alatt is leoldhatják a felületi 
lakkot, sőt  kitöredezéseket is okozhatnak a felületen.  führen. 

Beépítési tippek 

Méretek ellenőrzése 

Ellenőrizze a beépítési helyszínt, hogy a 
felmérés óta megváltoztak-e a méretek pl. 
falvastagság, padlószint magasság stb.  

Összeszerelési segítség  

Csavarozzon egy szerelő asztalra néhány 
fatuskót  1,7 x 1,7 falccal, amelybe egy 
függőleges tokszárat behelyezhet a 
szereléshez.

Segédléc használata

A díszborítás fogadóhornyába fölül 
csavarozzon be egy segédlécet. Ez 
megakadályozza, hogy a kiékelt tok kiessen a 
falnyílásból.   

Tokszárak szigetelése

Rögzítsen egy 2 mm vastag hézagolót a 
tokszárak aljára közel a díszborításhoz. Így 
egyszerűen tömítheti a padló és a tok közötti 
hézagot.  Túl nagy padlóhézag esetén előzőleg 
rövidítse meg a tokot.  

Optimális szerelési szituáció  
A standard zárlemezzel szerelt tok szerelése 
ideális, ha a zárlemez (kb. 8 mm széles) csukott 
ajtónál az ajtóéllel egybeesik (merőlegesen az 
ajtóra nézve nem látható)  

Zárlemez igazítása 
A zárlemez gömbölyített orra szükség esetén 
lecsiszolandó. 

Kihabozás  
Mivel a szerelőhabok különböző mértékben 
tágulnak, ezért szükség lehet a tok 
felületének megvédésére. Ezt egy a 
díszborítás fogadóhornyába dugott 
kartondarabbal (pl. a csomagolással) 
megoldhatja.  Szükség szerint védheti a 
csomagolással a padlót is. A túlzott habtágulás 
megelőzhető 2 komponensű habok 
használatával. 

Díszítő lécek rögzítése  
Egy sor különböző díszítő léc közül választhat. 
Ezeket még a tok beépítése előtt a falc-, és 
díszborításokra kell erősíteni fehér enyvvel 
(lakkozott felületeknél lakkenyvvel) és 
szegecsekkel.

Az ajtólap rövídítése 
Ha a helyszínen az ajtólapok rövidítése válik 
szükségessé,  akkor figyeljen arra, a levágás 
után az alsó élet egy ferde levágással 
lássa el, hogy az ajtólap felületének 
kitörését megakadályozza. 
Feltétlenül vegye figyelembe a  HGM és  
ASTRAajtók rövidíthetőségét! 

Padlótömítés nélküli ajtók: 
- max. ca. 50 mm rövidíthető
40-45 mm vastag ajtók, Schall-Ex 
padlótömítéssel: 
- max. ca. 50 mm rövidíthető1)

60-75 mm vastag ajtók, Schall-Ex
padlótömítéssel: 
- max. ca. 15 mm rövidíthető1)

1) III. klímabesorolású ajtókban acélcső található. Ezeket az ajókat ezért mindössze 10 mm-rel
szabad rövidíteni. Fennáll különben a veszélye, hogy az utólagos 
horonyvágásnál belevágnak az acélcsőbe.  

Fase  Fase 

Befesti- 
gungs-
plättchen  

10. 

  6. 

11. 

9.
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Utasítások a tok falhoz történő 
csavarozásához 

Utasítás 
40 kg ajtólapsúly fölött ajánlott a felső pántnál a tok csavarozása a 
falhoz vagy a pántoldal teljes felületen történő kihabozása.
60 kg ajtósúly felett a csavarral történő rögzítés kötelező. A 
csavarozást láthatatlanul a tokfalcon keresztül végezhetjük, amit a 
falctömítés eltakar. 

Ezáltal  a nehéz ajtóknál oly gyakran előforduló "belógást" 
megakadályoztuk.   

Csavarozás a falhoz 

A tok összeszerelése előtt a tok 
hátoldalára ragasztva vagy 
csavarozva szereljen erősítésnek egy 
6 – 8 mm vastagságú (kb.. 65 mm 
széles és kb. 120 mm hosszú) rétegelt 
lemezt vagy farost lemezt, lehetőleg a 
pánt fölött.  

Ezután a szerelési utasításnak megfelelően szerelje össze a tokot és 
helyezze azt a falnyílásba. 

A tok kihabozása előtt a csavarozás helyén nyomásállóan bélelje alá a 
tokot.  

A csavarozást még a habbal való 
kitöltés előtt végezze el! 
Lehetőleg a felakasztott ajtóval, hogy 
az ajtólap helyes pozícióját 
ellenőrizhesse.  

Vegye ki a tömítést és átlósan a 
tokfalcon keresztül helyezze el a 
dübelt a falban. 

Ezut§n csavarozza be a tokot. 
Ekºzben figyeljen a tok helyes 
poz²ci·j§ra. Tegye vissza a tºm²t®st, 
ami eltakarja a csavaroz§st. Dichtung 
wieder einziehen. Die Verschraubung 
ist nun verdeckt. 
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megerősítés 




