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1. DEPOLAMA ŞARTLARI 

• Depolama ve kullanım için önerilen çevre koşulları aşağıdaki gibidir: 

Sıcaklık : 3°C - 40°C 

Nem : %30 - %80 

• Açık alanlarda bırakılmamalıdır. Güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamalıdır. Buhardan ve ısı kaynaklarından etkilenen 

yerlerde saklanması uygun değildir. 

• Düz yani yatay pozisyonda depolanmalıdır. Diğer saklama biçimlerinde zarar görebilir ve form yapısında sarkma, dönme 

vb. uygunsuzluklar oluşabilir. 

• Orijinal ambalajında saklanmalıdır. Hasar görmüş ambalajlar uygun şekilde tamir edilmelidir. 

• Ürünlerde herhangi bir kusurun en kısa zamanda iletilebilmesi için teslim alındığı anda kontrol edilmeli ve kayıt altına 

alınmalıdır. 

 

2. DOKUNMA VE TAŞIMA 

• Taşıma sürecinde Borpanel kapıları düz bir zemin üzerine yatay yerleştirilmiş şekilde taşınmalıdır.  

• Paketlenmiş kapıların kaymaması için paketlerin veya paletin araca bağlanması gerekmektedir. Kilit kısımlarının zarar 

görmemesi için kilit bölgesine dikkat edilmelidir. 

• Tüm dokunma ve taşıma faaliyetlerinde ürünlerin birbirine zarar vermemesi için 

sürtünmelerden, çekme itme hareketinden ve darbelerden kaçınılmalıdır. 

• Dokunma ve taşıma faaliyetlerinde iş ve ürün güvenliğini sağlamak için koruyucu 

eldiven ve ayakkabı kullanılmalıdır. 

 

3. MONTAJA HAZIRLIK 

• Kapı montajı yapılacak duvarın kuruluğundan ve rutubet olmamasından emin 

olunuz. 

• Uygun olmayan durum belirlenirse montajdan önce duvarın kurumasını bekleyiniz. 

• Ürünleri kutusundan çıkartmak için kesici aletler kullanılmamalıdır. Ürünlere zarar 

verebilecek tutuşlardan kaçınınız. 

• Kutuyu/Streçi birleşim yerlerini kestikten sonra yavaşça çıkartınız. 

• Kutudan/Streçten çıkartılan ürünlerin uygunluğunu (ölçü, renk, yön vb) kontrol 

ediniz. 

• Ürünlerin yüzey kontrolünü yapınız. Darbe, kopma, kırılma, boya vb gibi kusur olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

• Kasanın takılacağı zemin son zemin olmalıdır. 

• Eğer zemine parke, seramik vb uygulamalar yapılacaksa ve zemin yükselecekse 

fazlalık payı bu duruma göre bırakılmalıdır. Tavsiye edilen, zemin yükseltici uygulamalar 

sonrasında kapı montajının yapılmasıdır. 

• Islak mekanlarda kullanılacak ürünler için 

kasanın altına ve arkasına su itici malzeme 

(bezir yağı, silikon, mastik vb) boşluk 

bırakmayacak şekilde uygulanmalıdır. 

• Suyun temas edebileceği alanların 

köşelerine silikon benzeri yalıtım malzemesi 

uygulanmalıdır. Bu sayede kasanın ve pervazın 

alt kısmına ve arkasına su teması önlenir. 

 

4. MONTAJ AŞAMALARI 

• KASANIN BİRLEŞTİRİLMESİ 

i. Yan kasayı ve başlığı düzgün ve temiz bir 

zemine alınız. 

ii. Parçaları montaj yönüne uygun bir şekilde 

hazırlayınız. 

iii. Seri montaj yapılacak sahalarda kalıp masası 

kullanılması işlemlerin hızlanmasını 

sağlayacaktır. 

iv. Başlık kasada bulunan delikler dışında delik 

açmayınız ve vidalamayınız. Başlık kasa 

üstündeki delikler montaj için en uygun 

birleştirme noktası olarak hazırlanmıştır. Başlık 
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ve yan kasayı 90 derecede hizalayınız. Başlık kasadaki deliklerden, özel vidalar kullanarak dikine işlem ile 

kasanın sıkıca birleşmesini sağlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

Kasa ve pervaz 45 derece gönyeli ise;, 

Kasa ve pervaz 45 derece gönyeli ise; 

• Üst kasa ve yan kasaları düzgün bir zeminde yan yana ve eşit mesafede yerleştiriniz. Montaj dübellerini başlıktan kasaya doğru 

sabitleyiniz. Dübellerin vidalarını uygulayınız ve boşluk kalmadığından emin olunuz. 

• Bu işlem sırasında yönlerin uygunluğuna ve toz, talaş vb sıkı tutunmayı engelleyecek etkenlerin olmadığından emin olunuz. 

• Aynı işlemleri diğer taraf için de uygulayınız. 

 

 

 

• PERVAZ MONTAJI 

 

• Pervazları kutudan çıkartınız. Başlık pervazı yerine yerleştiriniz. 

• Yan kasaya takılacak pervazların boyunu başlık üst noktasından yan kasa alt noktasına doğru alınız. 

• Montaj için yan kasa ve üst başlık pervazlarının kaplı kısımlarını yere bakacak şekilde düz zemine koyunuz. Üst başlık pervazının 

gönyelenmiş ham kısmına hızlı yapıştırıcı uygulayınız. Ardından yan kasa pervazının gönyelenmiş ham kısmına sertleştirici sprey 

uygulayınız. Uygulanan kısımları 45 derece ile kaydırmadan birleştiriniz. 

• Gönye bağlantı aparatını tornavida yardımıyla sıkarak sabitleyiniz. 

 

 

 

MENTEŞELERİN EKLENMESİ 
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• Kapı kanadı üzerine yerleri açılmış olan 

menteşelerin karşılığını monte ediniz. 

• Aynı şekilde kasaya uygulamasınıda yapınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PERVAZIN KASAYA MONTAJI 

 

o Ayarlı tarafta kullanılacak pervazları önceden belirtildiği şekilde birleştiriniz ve kasa üzerinde yerleştiriniz. 

o Takoz ve küçük çekiç ile her iki taraftan eşit ilerleterek yerine oturtunuz. 

 

• KANADIN KASAYA MONTAJI 

 

 

o Erkek menteşeyi, pimi yukarı bakacak şekilde, vidalarını iyice sıkarak kasa üzerine monteleyiniz. 

o Kilit karşılığını yerine oturtup vidalar ile sabitleyiniz. 

o Kapıyı kasaya takınız. Kanat kasa üzerinde iken yan kasayı ve başlığı menteşe tarafından terazi yardımıyla gönyeye alınız. 

o Kanatın kasaya düzgün şekilde oturduğunu kontrol ediniz. 

o Kasa ile kanat arasındaki boşluk her noktadan eşit olacak şekilde ayarlama yapınız.  

o Kanat ile kasa arasındaki iç ölçü 3 mm boşluk kalacak şekilde olmalıdır. 

 

• KİLİT MEKANİZMASININ MONTE EDİLMESİ 
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• Kilit dilinin yukarı gelmesine dikkat 

ederek kilidi açılan yere monte ediniz. 

• Kilit karşılığının önce cebini 

artından metal kısmınını kasaya açılan 

yerine monte ediniz. 

 

 

 

 

 

 

• KOLLARIN MONTE EDİLMESİ 

 

o Kapı kolu montajına başlayınız. Bu işlem sırasında kapı kolu firmasının 

yönergelerine uyunuz. 

o Rozetli kol kullanılıyorsa kolun alt kısmında bulunan sabitleme vidalarını her iki 

taraftan da sıkınız. 

 

 

 

 

 

• KASANIN KÖPÜKLENEREK SABİTLENMESİ 

 

o Poliüretan köpüğü ilk önce kasanın üst köşelerine L şeklinde 

sıkınız. En fazla 10 cm en az 8 cm köpük uygulayınız. Belirtilen miktardan 

fazla köpük uygulanması kasada şişmelere sebep olacağı için sakıncalıdır. 

Köpüğün kuruma süresi geçtikten sonra (en az 180dk bekletilmelidir.) 

taşan köpükleri kasaya zarar vermeyecek şekilde kesici bir alet yardımıyla 

temizleyiniz. Kasa ile duvar boşluğu arasındaki mesafe de bu süreyi 

etkileyebilir. Bu sürelere riayet edilmesi kasanın sonradan şişme 

sorununu engelleyecektir. 

Tüm işlemler bittiğinde çevre düzeni ve temizliği sağlanmalıdır. 

Geride kalan kartonlar, paketler ve montaj kalıntıları toplanmalı ve 

montaj alanı temizlenmelidir. 

 

 

• TEMİZLEME VE BAKIM 

 

o Borpanel kapılar temiz su ile nemlendirilmiş, aşındırıcı olmayan yumuşak bir bez ile temizlenmelidir. Hafif nemli olması 

yeterlidir. Aksi takdirde kapıda deformasyonlara yol açabilir ve sıvı kaynaklı oluşabilecek deformasyonlar garanti kapsamı 

dışındadır. 

o Temizleme işleminde kesinlikle tanecik esaslı temizleyiciler, asit içerikli çözücü kimyasallar içeren temizlik ürünleri, alkol 

ve amonyak gibi zararlı maddeler içeren kimyasallar, bulaşık teli gibi sert ve kuru bezler kullanılmamalıdır. 

o Daha yoğun kirlenmeler için; suyun içerisine 2. maddesinde belirtilen zarar verici kimyasallar içermeyen genel kullanıma 

uygun temizlik maddeleri kullanarak temizleyiniz. Akabinde yüzeyin kurulanması gerekmektedir. Temizlik maddesi olarak 

sabun kullanılması kalıntı bırakabileceğinden dolayı tavsiye edilmemektedir. 

o Borpanel ürünümüzün menteşeleri kullanım sıklığına bağlı olarak zamanla ses yapabileceğinden dolayı ses yapmasına 

takiben uygun makine yağı birkaç damla olmak kaydı ile yağlama yapılmalıdır. 

o İşbu kullanma kılavuzunda yer alan bilgiler, alıcıyı, uygulayıcıyı, montaj eden kişiyi ve/veya kullanıcıyı, malzemelerin 

öngörülen kullanım ve kurulum amaçları ile uygunluğunu kontrol etme yükümlülüğünden muaf etmez. 

 

Garanti Kapsamı ve Dikkat Edilecek Hususlar 

o Kapı kollarına sürekli olarak aşırı yüklenme ve zorlamaya bağlı olarak oluşan kapı kolu sarkması ve vidaların gevşemesi 

garanti kapsamı dışındadır. 

o Garanti süresi, ürünün tesliminden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır. 
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o Islak mekanlarda kullanılan kapılarında montaj sonrasında kasa ve pervaz altlarındaki yalıtım malzemelerinin aşınması 

veya sökülmesinden kaynaklı şişme ve deformasyonlar garanti kapsamı dışındadır. 

o Kapılarımız iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır.Diğer mekanlarda ömürleri daha azdır. Evlerde ve kapalı alanlarda 

kullanılmak amacı ile üretilen ürünlerimizin, direkt güneş ışığı alacak yerlerde, bahçelerde; su ile yıkanan yerlerde 

kullanılması kullanım ömrü açısından sakıncalıdır. 

o Teftiş sırasında üniteler, mekanda bulunan kalorifer veya içerisinden sıcak su, buhar geçen boru ve peteklere temas 

ettirilmemelidir.Oda içinde ya da odalar arasında yer değiştirilme sırasında zeminden teması kesilerek sürüklenmeden 

taşınmalıdır.Temizlik ve bakım amacıyla özel temizlik spreyleri dışında kimyasallar kullanmayınız.Temizlik aşamasında 

hafif nemli ve yumuşak bir bezle siliniz. 

o Kapılarınızı sert açıp kapatmayınız. 

o Kullanım aşamasında sert cisimlerle veya ağır darbe ile zarar verebileceğinizi unutmayınız. 

o Kapılara veya kapı kollarına asılmayınız. Kol ve kapının çalışma standartını bozabilirsiniz. 

o Kapı yüzeylerine oje, aseton, kolonya, asitli içecek, çay, kahve, tüm kimyevi madde ve malzemeler veya su döküldüğünde 

hemen kuru bir bezle temizleyiniz.Özellikle kimyasal maddelerin yüzeyleri çok çabuk etkilediğini unutmayınız.Tamamen 

doğal ahşap malzeme kullanıldığından yanabilen bir malzeme olduğunu unutmayın.Özellikle çocukları bu konuda uyarınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


