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1. 

Megrendelés és kivitelezés 

 

A rendelésben a mezők és kapuk elemeinek a darabszáma a köztük lévő rések, a 

kapukeretek, kiegészítők és az egyedi kialakítások meghatározásra kerülnek. Az 

egyéb munkafolyamatok, kiegészítők (pl. kapu keretek, oszlop, bontás, festés stb.) 

külön sorban szerepelnek a rendelésben.  

A szerelési díj a kerítés elemek telepítésének a költségét határozza meg. Acél 

esetén az elemek, a rögzítő klikkek, L profilok felrögzítését, alumínium esetén az 

elemek, illetve az L profilok, vagy F profilok (csúszósín) felszerelését tartalmazza. Az 

ettől eltérő szerelési módok plusz költséget vonhatnak maguk után.  

A rendelés leadása után nincs lehetőség a méretek költségmentes 

módosítására.  

A megrendelő részére a felmérő lapon leírt és a rendelésben rögzített módon és 

kivitelben telepítjük a kerítés rendszerünket. Minden változtatás csak írásban 

történhet. A gyártási határidő a termékek gyártási idejét határozza meg, a szerelési 

időpontot utána tudjuk megadni az aktuális leterheltség függvényében. A kisebb 

munkák elvégzését csak más szereléssel összeegyeztetve tudjuk elvégezni, ezért a 

szerelési időpont jelentősen megnőhet. Az egyedi gyártások, kiegészítők, 

kapukeretek gyártási határideje eltérhet. 

Az időjárás és egyéb vis major esetekben a szereléseket a lehető legrövidebb időn 

belül elvégezzük. A módosítások és hiányosságok miatt elmaradt szereléseket a 

szabad kapacitásunk függvényében tudjuk beütemezni. 

2. 

Lécek elhelyezése, lécköz kialakítás 



 
 
 

 

 

 

Az elemek közti rések a mezők eltérő magassága/szélessége esetén különbözőek 

lehetnek, a pontos rés távolságot csak szereléskor lehet meghatározni. Felméréskor 

és az ajánlatban a kért lécközhöz legközelebbi értékeket adjuk meg. A mezők 

elhelyezése során a szerelők a tervezett rések alapján helyezik el az elemeket, a 

fentiek figyelembe vételével.  

Zárt: teljesen össze csúsztatott elemektől a szemből nem átlátható kivitelig             (-

7 mm-től 0 mm-ig). Az elemek között minimum 1 mm résnek lennie kell ahhoz, hogy 

a garanciális feltételek teljesüljenek. 

Fontos: az elemek mérettűrése +/- 1 mm lehet, ezért a teljesen zárt kivitel esetén 

eltérhet a lécköz. 

Nyitott: az elemek között különböző méretű rések láthatóak. 

 

3. 

A Megrendelő feladatai a szerelés megkezdéséhez 

 

- munkaterület és elektromos áram biztosítása, 

- a megrendelő által vállalt munkák elvégzése a szerelés előtt (bontás, festés, 

   kapukeret készítés, zártszelvény átalakítás, stb.) 

- a gépjármű parkolása és a szerszámok helyének biztosítása (kb 15m2), 

- a növényzet és az útban lévő tereptárgyak eltávolítása.(Minimum 50-50cm a kerítés 

mindkét oldalán) 

- A szerelési területen idegenek nem tartózkodhatnak (háziállat sem!). 

- Kérjük, egyéb szakma ne dolgozzon egyidejűleg.  

- A szerelés megkezdésekor és befejezésekor a megrendelő vagy megbízottja  

  (döntéshozó) tartózkodjon a helyszínen.                                                                

Ezek hiányában a szerelés nem vagy csak részben kivitelezhető és új kiszállás 

szükséges, melynek minimális összege 50.000 Ft + ÁFA. 
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Egyéb tudnivalók 

Az alumínium elemek vágása közben keletkezett apró részeket nem minden esetben 

tudjuk teljesen eltávolítani, ezért kérjük, olyan területet jelöljön ki, ahol ez nem lesz 

zavaró. 

Esős, nedves időjárás esetén az alumínium forgács nem feltakarítható. 

A szerelőknek tilos elektromos, gáz, víz illetve egyéb, nem a kerítés rendszerrel 

összefüggő munkát végezni. A bontásuk esetén a megrendelő biztosítja a 

leszerelésüket. Egyéb tárgy ( pl. postaláda) le és felszerelését (ha a rendelés 

tartalmazza) vállaljuk, de az esetleges sérülésekért nem tudunk felelősséget vállalni. 

A teljes befejezésig munka területnek minősül a helyszín.  

A hiányzó vagy hibás/sérült termékek cseréjének vagy pótlásának a határideje a 

mindenkori gyártási idő. 

 

5. 

Utólagos módosítás 

Amennyiben a megrendelő a helyszíni szerelés közben szeretné módosítani az 

elhelyezés módját, a lécek darabszámát, vagy a helyszínen szereléskor/bontáskor 

előre nem látható hibák derülnek ki, melyek akadályozzák vagy módosítják a 

munkamenetet, akkor ezt írásban rögzíteni kell, és pótmunkának minősül, melynek 

költségeit a megrendelő vállalja.  

A pótmunkák költségei a rendelésben megadott szerelési díjak, az esetleges 

visszabontás költsége a szerelési díj 30%-a és a szükséges anyagok ára. 

A nem árazható tételeket egyedi díj alapján számoljuk. 

A megrendelő helyszíni módosítása miatti újbóli kiszállásért külön díjat számolunk 

fel, melynek minimális összege 35.000 Ft + ÁFA. 

Amennyiben nem kért felmérést, a hibás rendelés miatt felmerülő költségek a 

Megrendelőt terhelik. 

6.                                        

Műszaki tudnivalók: 

A telepítés során - jellemzően betonfalba rögzítés esetén - ha nem tudjuk a furatokat 

megfelelően kialakítani, akkor mellé rögzítünk, a megmaradt furatok látszódhatnak. 

Fúrásnál a lábazati fedlap, burkolat esetleges elpattanásáért / eltöréséért nem 

vállalunk felelősséget. A rosszul megépített, kivitelezett beton/acél tartókra a 



 
 
 

 

 

terméket csak a megrendelő felelősségére szereljük fel.( mozog a tartó oszlop, nem 

jó minőségű beton, túl vastag xps, stb.) Ha külön nem jelezzük a megrendelésben 

mindig függőleges/vízszintes elhelyezést alkalmazunk, a keletkezett rések 

látszódnak (rusztikus és egyéb kiálló kövezettel burkolt, vagy nagyon ferde 

kerítésoszlopok, kapuk és fix mezők esetében is). 

A kapukereteket és az elemeket a szerelési leírás alapján telepítjük. 

A kapukereteket a helyszínen állítjuk össze és vágjuk méretre. A keretek egyedi 

sarok rögzítése csavarkötéssel történik. A Nívó kapukeretek egyedi pánt rendszerrel 

készülnek, a szélesség és magasság kialakítása eltér a megszokottól. Az 

átjárhatóság egyszárnyú kapu esetén falnyílás -20 cm, kétszárnyú kapunál -30 cm. 

Az elemeket a keretek közé szereljük, a pánt oldalon kb. 3 cm függőleges rés van. 

Ferde, nem függőleges fal esetén ez a távolság jelentősen változhat. Nem vízszintes 

aljzat esetén az alsó rés mérete a két oldalon eltérhet. 

A tolókapu sínnek, az úszókapu ellensúlynak és a kétszárnyú kapu ütközőjének 

minden esetben betonozás szükséges, ezt a megrendelő biztosítja. 

A kapuk rögzítésére szolgáló beton oszlopokra maximum 2 cm egyéb szigetelés 

kerülhet, a fix mezőknél maximum 4 cm. Szigetelés esetén a fal felülete sérülhet. 

A felszerelt, de még nem motorizált kapuk nem rögzítettek, ütközővel nem 

rendelkeznek, ezeket könnyedén nyithatjuk, eltolhatjuk. Elektromos beüzemelésig 

figyeljünk a működtetésére, mozgatására. A szél és egyéb behatás révén 

csapódhatnak, megsérülhetnek, ezekre nem terjed ki a garancia. 

                                                                                                

A megrendeléssel a szerelési feltételeket elfogadottnak tekintjük.                                                                  

 

Nívókerítés Kft. 

Nagytarcsa, 2022.01.15.                                            


