
Kerítés gyártásának fontosabb állomásai: 

• a megadott adatok alapján ajánlatot készítünk a gyártási és felszerelési költségekről 

• amennyiben az árajánlatot a megrendelő visszaigazolja, szerződést kötünk 

• előlegszámla alapján a szerződés összegének eső részletét kérjük kiegyenlíteni 

• átutalást követően, és a kőműves szerkezetek készre jelentése után kezdődik meg a felmérés 

és a gyártás előkészítés 

• a felületképzés RAL kódjának és felületének (selyemfényű vagy struktúr) meghatározása 

• A szerződésben meghatározott szállítási határidő számítása, minden esetben a szerződés, a 

tervek aláírása, valamint az előleg, együttes beérkezése után kezdődik 

• ezt követi a gyártás és a felületkezelés 

• egyezetetett időpontban, szállítás és felszerelés után a helyszínen kérjük a fennmaradó 

részletet kiegyenlíteni 

Ajánlatkérés bejárás nélkül: 

A megrendelő meghatározza az általa gyártatni kívánt termék méretét, darabszámát, színét és 

mintázatát. Amennyiben rendelkezik tervrajzzal azt a vállalkozó ismert E-mail címére megküldi. A 

kapott adatok alapján a vállalkozó elkészíti az előzetes ajánlatát, amely tartalmazza az ajánlatkérőben 

meghatározott termékek gyártási, szállítási, és a felszerelés költségét. Mivel az ajánlat a megrendelő 

által szolgáltatott adatokra támaszkodik, így ha a megvalósulási méretek eltérnek az ajánlatkérőben 

megadott méretektől úgy a vállalási ár változhat. Ha az ajánlat készítése a leírtaknak megfelelően 

történik abban az esetben az ajánlat készítése díjmentes. 

Ajánlatkérés bejárással: 

Amennyiben a megrendelő igényt tart egy helyszíni bejárásra, ahol a megrendelő és a vállalkozó a 

megvalósíthatóság figyelembevételével meghatározza a gyártatni kívánt termékek méretét 

darabszámát, színét, mintázatát. A meghatározott adatok alapján a vállalkozó elkészíti az előzetes 

ajánlatát, amely tartalmazza gyártási, szállítási, és a felszerelés költségét. A bejárás célja, hogy a 

vállalkozó a megrendelőnek a helyszín ismeretében segítséget nyújtson a lehető legjobb konfiguráció 

meghatározásában. Amennyiben az ajánlat készítése a leírtaknak megfelelően történik, abban az 

esetben az ajánlat készítése díjköteles, díja 20,000 Ft+áfa kiegyenlítése a helyszínen történik, a bejárás 

alkalmával. 

Ajánlat tartalma: 

A megrendelő által meghatározott konfigurációra a vállalkozó árajánlatot küld, mely tartalmazza a 

legyártatni kívánt termékek méretét darabszámát, színét, mintázatát valamint az előre látható 

segédanyagok költségeit is (például a kilincset, zárat, elektromos zárat stb.). A kapuk mozgatását 

szolgáló toló illetve nyitó motorok árát, a kapu ára nem tartalmazza. Igény esetén ezeket külön sorban 

tételesen szerepeltetjük.  



Vállalkozási szerződés: 

A vállalkozó által készített, a vevő által elfogadott árajánlat alapján elkészíti a vállalkozási szerződést 

melynek feltétlen tartalmaznia kell a megrendelés tárgyát méret és darabszám, minta és szín és felület 

megjelölésével a gyártási árát, valamint a szállítás és a beszerelés költségeit a fizetési ütemezés 

megjelölésével. A szerződést minkét félnek a megrendelőnek és a vállalkozónak egyaránt alá kell írnia. 

Csak és kizárólag az a termék képezi a szerződés tárgyát, amely a megrendelés tárgyát jelölő 

táblázatban költségmegjelöléssel szerepeltetve van. Esteleges bontási, valamint elektromos hálózat 

építési munkák, vagy kapumozgató motorok beszerelési költségeit, ha csak nincs külön megjelölve a 

szerződés nem tartalmazza. 

Szín meghatározása: 

Minden esetben kérjük a szín RAL rendszer szerinti kódjának és felületének (selyemfényű vagy 

struktúr) meghatározását, és azt a szerződésben rögzíteni. Amennyiben meglévő festett felülethez kell 

igazodnunk, úgy a festék gyártmányát is szükséges meghatározni, hogy a lehető legkisebb legyen az 

eltérés. Egyedi, különleges festék gyártmány, módosíthatja az ajánlatunk. Amennyiben a 

meghatározott színben és felületkialakításban később módosítás történik, az csak és kizárólag írásban 

történhet, és csak visszaigazolás után tekinthető elfogadottnak. 

 Hiányos, nem egyértelmű, illetve téves meghatározás esetén felelőséget nem tudunk vállalni, 

esetleges újra festés és szállítás költségei a megrendelőt terheli. 

Felmérés: 

A szerződés tárgyát képező termékek befoglaló gyártási méreteiért, amennyiben a megrendelő, a 

megrendelő megbízottja, vagy a viszonteladó szolgáltatja, így abban az esetben a méretek 

helyességéét Ő szavatolja, melyet a vállalkozó nem vizsgál. Amennyiben a kapott méretek helytelenek 

abban az esetben az ebből adódó kár a helytelen adatokat szolgáltatót terheli. Amennyiben vevő vagy 

megbízottja által szolgáltatott rossz méretek alapán gyártott termék hibája csak a beszereléskor derül 

ki, abban az esetben a vevő a vállalkozó teljesítését elfogadottnak tekinti a gyártás és beszerelés 

költségeivel együtt. Továbbá köteles a szerződés szerinti vállalási árat teljesen, maradék nélkül 

megfizetni. A vállalkozó, illetve a megrendelő, a feltárt hibák kijavítását mindkét résztvevő számára 

elfogadható módon megkezdi, igény esetén ajánlatot készít. Ezek esetleges költségeit megállapodás 

után a megrendelő vállalja. 

A vállalkozó a megrendelő készre jelentése után a telepítési helyszínen a tervrajzok elkészítése és a 

gyártás előkészítése céljából felméri az elkészült kőműves szerkezeteket. A felmérés méret 

helyességéért a vállalkozó a felelős, így ha gyártás során a méretezésbe hiba csúszik az a vállalkozó 

fellelősége. Ebből adódó nem várt költségek is őt terhelik. A pontos méretvétel érdekében kerítés fém 

alkatrészei számára készített betonszerkezeteknek, oszlopoknak, lábazatoknak Különös tekintettel az 

esetlegesen elhelyezett burkolatoknak, fedköveknek, valamint a járdák, beállók szintjének teljesen 

készen kell lenniük. Mivel a szerkezetek elkészültét a vállalkozó ellenőrizni nem tudja ezért a 

megrendelő fellelősége, hogy készre jelentéskor minden méret végleges legyen, és további 

változtatások már a szerkezeteken ne történjenek. 



A megvalósulási méretek amennyiben eltérnek, az ajánlatban meghatározott méretektől úgy a vállalási 

ár és a határidő is változhat. 

Abban az esetben, ha a megrendelő a felméréshez képest változtat azt köteles mihamarabb jelezni a 

vállalkozó felé. A vállalkozó eldönti, hogy a változtatás érinti-e a vállalkozási szerződés tárgyát képező 

termékek gyártását, ha szükségesnek látja újbóli helyszíni felmérést tart. Amennyiben a változás a már 

gyártás alatt lévő ill. elkészült termékeket érinti, úgy az esetleges átalakítás. újra gyártás költségei a 

megrendelőt terheli, valamint változhat a vállalási határidő is. Mivel a vállalási ár 1 db felmérést 

tartalmaz, ezért minden további felmérés díjköteles, ára 20,000 Ft +Áfa  

Tervrajz készítés, gyártás előkészítés: 

A vállalkozó a vállalkozási szerződés megkötése, az előleg beérkezése és a megrendelő készre jelentése 

után a telepítési helyszínen a tervrajzok elkészítése és a gyártás előkészítése céljából felméri az 

elkészült kőműves szerkezeteket. 

A felmérése alapján tervdokumentációt készít melyet megküld a megrendelő részére. A megrendelő a 

kapott terveket átnézi, szükség esetén észrevételeket tesz, módosításokat kér, és ha megfelelőnek és 

gyárthatónak találja, aláírva visszaküldi a vállalkozó részére.  

A szerződésben meghatározott szállítási határidő számítása, minden esetben a szerződés, a tervek 

aláírása, valamint az előleg, együttes beérkezése után kezdődik, további módosításra nincs lehetőség, 

csak külön szerződés és ajánlat alapján. 

Raktározás, tárolás: 

Amennyiben a vállalt határidőnél később szeretné a megrendelő az árut elszállítani vagy felszereltetni, 

a készre jelentést követő naptól, tárolási díjat számolunk fel, ennek összege állványonként 3 000 

Ft+ÁFA/nap. 

Kiszállítás és felszerelés: 

Gyártás és festés elkészülte után tájékoztatjuk a megrendelőt. A felszerelés előre egyeztetett 

időpontban történik. Technológiánkból adódóan, a szerelés téli hónapokban is megoldott, de esős 

időben nem lehetséges. A megrendelőnek biztosítani kell elektromos hálózathoz hozzáférést, és a 

helyszín körüljárhatóságát, esetleg az előre megbeszélt bontásokkal (régi kerítésmezők) késznek kell 

lennie.  

Amennyiben a helyszínre érkezéskor a szerelés a megrendelő hibájából nem lehetséges a vevő a 

vállalkozó teljesítését elfogadottnak tekinti a gyártás és szállítás költségeivel együtt, a legyártott 

termékeket köteles átvenni, valamin köteles a felszerelés kivételével a vállalási ár fennmaradó részét 

megfizetni. Esetleges újbóli kiszállás, felvonulás plusz költségeit megállapodás után a megrendelő 

vállalja. 

 



Általános garanciális feltételek: 

Elkészült termékeink szerkezeti elemeire 60 hónap garanciát vállalunk, a festésre 36  hó garanciát a 

Festést végző cég vállal, a felsorolt általános garanciális feltételek betartása esetén. 

A garancia feltétele, hogy a karbantartási ciklusokat betartva folyamatosan ápolni kell a kerítést. 

Zárakat, zsanérokat, mozgó alkatrészeket rendszeresen, és használattól függően, de minimum negyed 

évenként, különös hangsúllyal a tél beköszöntése előtt zsírozni kell. 

Ha van működő locsolórendszer akkor annak a beállítását úgy kell elvégezni, hogy az öntözés során az 

elemeket víz ne érje. Hosszú távon a vízkő a festésen elszíneződést eredményezhet, ami nehezen 

távolítható el. 

Az elemek utólagos fúrása, vágása tilos! 

Nem rendeltetésszerű használat, sérülés, törés, szándékos rongálás, folyadék és vegyszerek általi 

sérülésre a garancia nem vonatkozik. Különös tekintettel a kutyák által okozott sérülésekre (Vizelet, 

kaparás, stb.) 

A csomagolás kibontása után, a kerítéselemeket egymáson csúsztatni, tologatni szigorúan tilos, mivel 

a profilok és a festés sérülhet! 

Minimális foltok, festék felhalmozódások, apró pöttyök illetve színárnyalatbeli eltérések a gyártási 

technológiából adódóan megengedettek. 

Felszerelés és átvétel után reklamációt nem áll módunkban elfogadni. 

Az elemek átrozsdásodására és felületkezelésére 3 év garanciát vállalunk. 

Festék gyártótól függően, a RAL színskála szerinti festésnél színárnyalatbeli eltérések lehetnek. 

Amennyiben a kerítéselem, korlát tartósan hóban áll vagy aljnövényzettel, mohával érintkezik, továbbá 

sugárzó hőnek van kitéve az elszínezheti az érintett elemeket. 

Amennyiben az alumínium szerkezeteket meglévő rozsdás tartószerkezetre szerelik, ez a rozsda 

befertőzheti elszínezheti a rögzítő elemet. 

 Ha a szállítást nem mi vagy megbízottunk végzi abban az esetben a szállítás során keletkezett 

sérülésért felelősséget nem tudunk vállalni. 


