
 

 

  GYÍK                                                                          

 
1. Miért található nagyobb távolság a bordásfal legfelső bordái között? Létezik egy 

gyakorlati szüksége ennek a kialakításnak? 

Ennek tervezésnek az oka abban rejlik, hogy lehetővé teszi a gyakorlatot végző 

személynek, hogy hátával a bordásfalhoz függő helyzetet vegyen fel. 

Ilyenkor a legfelső bordák közötti résbe kerülnek a lapockák (melyek függő állapotban 
enyhén kidomborodnak), valamint a kezeknek nyújt helyet, mivel a csukló kifelé hajolni 
kényszerülne, ha a bordák azonos távolsággal lennének szerelve. 
 

2. Hogy válasszak bordásfalat? 
HASZNOS TANÁCSOK 
A bordásfal vásárlása előtt kérjük a következőket figyelemmel kísérni: 
- ellenőrizze a fal teherbírását, függőleges és egyenes létét (gipszkarton falakra csak 

különleges rögzítő elemekkel szerelhető, pl. menetelt rúd). 
- ellenőrizze, ha vásárolni kívánt bordásfalnak megfelelő a magassága. Ehhez 

emelkedjünk lábujjhegyre és emeljük égnek karjainkat. Ebben a helyzetben mérjük 
meg, a lábujjunk hegyétől, a felnyújtott ujjaink hegyéig lévő távolságot. Ha nem 
találja meg rendes árjegyzékünkben a kívánt méretet, kérjük, igényeljen árajánlatot 
a megfelelő méretre. 

- rendeljen a felállítási hely bútorzatához találó bordásfalat: fenyő, bükk vagy 
tölgyfából. 

- ha dupla szélességű bordásfalat rendel, ellenőrizze, ha ezt be lehet vinni a helység 
ajtóján. Hasonlóan kel eljárni a manzárdba vagy alagsorba elhelyezendő 
bordásfalakkal. 

- ha a bordásfalat gyógytornához szeretnék használni (szkoliozis, stb.) szíves 
figyelmébe ajánljuk a 221-Reha kóddal rendelkező termékünket. 

Bármilyen más kérdésében rendelkezésére állunk 
 (tel. +40 742 262558,  e-mail hungary@artimexsport.com) 

 
3. A helységben a padló szegélyléccel rendelkezik. Ebben az esetben is szerelhető a 

bordásfal? 

A bordásfal pont ennek a problémának a kiküszöbölése végett 40 milliméteres tömör 
faanyagú távolágtartokkal van ellátva. 
Ha a szegélyléc ennél vastagabb felépítésű kérjük, jelezze a rendelésben. 
A bordásfalat kívánságra, alul kiszabott kivitelben is számítjuk. 
Lásd a kivágást  
 

4. A sarkokat a bordásfal belsejére is szerelhetem? 
Igen, a sarkok szerelése a kedves ügyfél igényei szerint történhet. 
Igény esetén a bordásfal egy 33 milliméter vastag szerelőléccel is szállítható, lásd a 
fényképet itt. 
 
 

5. A bordásfalat összeszerelve szállítják? 
Igen. 
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6. A bordásfal más méretekben is rendelhető? 
Igen. Igen, a bordásfal igény szerint más méretekben is szállítható. 
A maximális szélesség nem lépheti túl az 1,1 métert, az üzembiztonság érdekében. 
A bordák terhelés alatt eltörhetnek ennél nagyobb hosszban. 
 

7. A rétegelt fenyőfából készült szélső oszlopok teherbíróak? 

Igen. Rétegelt kivitelezésüknek köszönhetően,. 
Ezt a megoldást alkalmazzák más magas terhelésű tárgynál is (például ablakkeretek). 

  
8. A fal, amelyre a bordásfalat szeretném szerelni különleges kialakítású. A 

bordásfalat a falhoz illően is elő tudják állítani? 

Ebben az esetben kérjük, küldjön egy rajzot a fal szerkezetéről, valamint a bordásfal 
kivitelezésének elképzeléséről. (Lásd például) 
 

9. Létezik különbség a rétegelt fenyőfából készült (221, 221üReha, 253) és a 
bükkfából készült (221F, 216F) bordásfalak teherbírása között? 
Mindkét kivitel hasonlóan ellenálló, mivel rétegelt fát használunk és az így feldolgozott 
anyag az idő során, nem változtatja meg formáját, nem reped meg. 
Végül is, „ízlés” kérdése. Ha szeretné, hogy bordásfala egyenletes színű legyen, 
válassza a bükkfa kivitelt. 
 

10. Szállítható a bordásfal kör keresztmetszetű bordákkal is? 
Igen.  A bordásfal 36 milliméteres kör keresztmetszetű bordákkal szerelve is szállítható. 
Ez semmiféle többletköltséget sem von magával. 
 

11. Szállítható a bordásfal összeszereletlen állapotban? 
Igen. A bordásfalat építőelemeiben is számíthatjuk. 
Előnye az enyhén alacsonyabb szállítási költség. 
Könnyen összeszerelhető (15 – 20 perc). 
Lásd itt a bordásfal szerelésének lépéseit. 
   

12. Gyártanak szabadtérben szerelhető kivitelű bordásfalakat? 
Igen. A kültérien szerelhető bordásfalak különleges grunddal vonjuk be és kültéri 
használatú lakkal lakkozzuk. 
Hasonló garanciát vállalunk, mint a beltéri kivitelű bordásfalakra. 
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