
A tolóajtók legfontosabb hasz-
na, hogy nem vesznek el 
területet a lakótérből. A fal 

előtt futó ajtó kialakítása viszony-
lag egyszerűen megoldható, és csak 
kevés átalakítást igényel. Hátránya, 
hogy olyan szabad falfelületre van 
szükség, ahol nyitáskor az elé sikló 
ajtólap mozgását semmi nem aka-
dályozza. Szerencsés esetben akár 
a szekrények mögött is elférhet az 
ajtólap, csakhogy ehhez a kiviteltől 
függően egy bizonyos távolságot kell 
biztosítani az ajtólap akadálymen-
tes mozgatásához. Akkor hatásos 
az eredmény, ha a szekrény teljesen 
elfedi a mögé csúszó ajtólapot. Ez a 

magas ajtók esetében elég könnye-
dén megvalósítható, bár a vezetősínt, 
illetve a gurulószerkezetet takaró léc 
még tovább növeli a szükséges távol-
ságot. Panellakásoknál viszont még 
akkor is előnyös a tolóajtó kialakítá-
sa, ha az csak a fal elé szerelhető fel, 
mert így is jelentős a helymegtaka-
rítás. Az előbbi megoldásoknál ösz-
szetettebb kialakítást igényelnek az 
olyan tolóajtók, amelyek nyitáskor a 
fal üregébe siklanak. Előnyük, hogy 

még az a falfelület is kihasználható 
marad, amely a fal elé szerelt tolóaj-
tóknál nem vagy csak kompromisz-
szumok árán hasznosítható. Továbbá 
az sem mellékes, hogy a hozzávaló-
kat egy komplett készletben is be-
szerezhetjük. Igaz ugyan, hogy ese-
tenként a beépítése némi átalakítást 
is igényel, viszont az ilyen készletek 
felszerelését egyszerűen, házilag is 
biztonsággal elvégezhetjük. Másik 
előnye az eff ajta tolóajtónak, hogy 

a vezetősínjei és egyéb szerelvényei 
nem láthatók, ezeket a tokozás ta-
karja, így rendkívül elegáns kiala-
kítást eredményeznek. Szükség ese-
tén szinte bármely fajta mozgatható 
nyílászáróval eltakarhatjuk még a 
falnyílásokat vagy a lépcső alatti te-
rületeket is.
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Az orvosnál
96 éves bácsi újságolja a doktornak, hogy fia 
született. A doki mesélni kezd:
– Volt egy barátom, gombászott az erdőben,
jött vele szembe a medve. A barátom 
mutatóujjával megcélozta, mondta, hogy 
bumm, nagy lövés hallatszott, és a medve 
holtan esett össze.
– Nem létezik, ott valaki más lőtt! – kételkedik
az öreg.
– ... (poén a rejtvényben)
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Vizsgán
Vizsgázik a rendőr. A vizsgáztató kérdi:
– Mi a neve a hazánk fővárosát átszelő folyónak?
– Passz.
– Legalább azt mondja meg, hogyan nevezik 
fővárosunkat!
– Passz.
– Mivel nem akarunk rosszat magának, jöjjön 
a mentő kérdés. A fociban hogyan nevezik azt, 
amikor az egyik játékos a másiknak átadja a labdát?
– ... (poén a rejtvényben)
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Térkihasználás tolóajtóval

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Nagy zaj volt – ... a ruhák rajtam voltak.  Sofőrsuli – ... visszamenjek érte?

• A normál nyíló ajtók nyi-
tott állapotban viszonylag 
sok helyet foglalnak el a 
lakóhelyiségből, ráadásul 
sokszor túl sok ajtó nyílik 
ugyanabba a térbe egy 
szűk helyen. Meglehet, 
hogy a fürdőszobába be-
felé nyíló ajtót szeretnénk, 
ámde a kád vagy a mosdó 
miatt egyszerűen nincs 
ehhez elegendő hely. Az 
ilyen és ehhez hasonló 
esetekben a tolóajtók le-
hetnek segítségünkre.

Praktikus és helytakarékos. 
A tolóajtó kevés átalakítással 
felszerelhető
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