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HÁZI PRAKTIKÁK

SKANDI

Vajon mit tegyek?

– Doktor úr, minden éjjel szorongató 
   érzés fog el, hogy valaki az ágyam 
   alatt alszik. Mit tegyek, hogy 
   megszabaduljak ettől az érzéstől?
– ... (poén a rejtvényben).
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Lakásújítás
Kovács beköltözik az új házába. Átmegy az ugyanakkora 
házban lakó szomszédjához és megkérdi:
– Maga hány tekercs tapétát vett a ház kitapétázásához?
– Harmincat.
Kovács nekiállt, megcsinálta, majd mikor végzett, ismét 
átment a szomszédhoz, és mondja neki:
– Képzelje, nekem megmaradt húsz tekercs tapétám.
Mire a szomszéd:
– ... (poén a rejtvényben).
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A lapunk csütörtöki számában megjelent rejtvények megfejtései: Mi ez a horkolás? – ... kifizette a számláját.  Orvosnál – ... de mielőtt kihordtam a leveleket...

H I R D E T É S

• Amennyiben ma-
gunk szereljük össze 
az újonnan vásárolt 
görgős széket, mindig 
figyeljünk az összesze-
relésre, vegyük igény-
be a szerelési rajzot, 
mert bármilyen csavar, 
alátét, távtartó gyűrű 
nem megfelelő hely-
re történő helyezése 
vagy elhagyása, hosz-
szabb-rövidebb távon a 
szék használhatóságát 
csökkenti.

I génybevételekor a széknek tel-
jes egészében használjuk ki az 
ülőfelületét, mert így nemcsak 

kényelmesebben ülhetünk, hanem 
kevésbé terheljük meg a mechani-
kus részeket. Ahhoz, hogy görgős 
székünk élettartamát meghosz-
szabbítsuk, a csavarok és a rögzítő 
gombok tartását, illetve beállítását 
havonta legalább egyszer célszerű 
ellenőriznünk. Szükség esetén a kar-
facsavarokat is húzzuk meg. Emellett 
érdemes a görgőket is megtisztítani a 
szennyeződésektől, félévente pedig a 
mozgó alkatrészeket kenőanyaggal 
lekezelni.

A hagyományos módszerű ajtókkal 
szemben a görgős rendszerű ajtók, il-
letve szekrényajtók rendkívül előnyö-
sek, esztétikus megjelenésük mellett 
használhatóságuk kimondottan prak-
tikus, megfelelően karbantartva pedig 
hosszú élettartamúak. Egy-két évente 
ajánlatos gondozási és karbantartási 
munkát végezni rajtuk. A mozgó része-
ket funkciójuknak megfelelően vizs-

gáljuk meg, a hibás vasalatokat cse-
réltessük ki, a görgős részeket pedig 
óvatosan zsírozzuk meg (a műanyag 
görgőket nem tanácsos). Csak olyan 
tisztító és karbantartó eszközöket 
használjunk, amelyek a vasalat kor-
rózióvédelmét nem befolyásolják vagy 
nem tartalmaznak maró anyagokat. 

A tolóajtók használata során előfor-
duló hibákat (pl. nem megfelelő rög-

zítések, meghibásodások túl magas 
környezeti hőmérséklet esetén, a futó-
sínek fekvésének eltérése a vízszintes 
szinttől), amelyek megrövidíthetik zá-
róeszközeink hasznavehetőségét, pon-
tos szereléssel, illetve odafi gyeléssel 
minden esetben elkerülhetjük.

Görgős székek, tolóajtók karbantartása

A görgős rendszerek élettarta-
ma kis odafigyeléssel hosszúra 
nyújtható
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