
SZEGŐLÉC KISOKOS

Milyen a jó szegőléc?

A szegőlécek elsődleges feladata és célja:

-      elrejteni a dilatációs hézagot

-      dekoráció

A jó szegőlécnek a fő feladatait a lehető legtökéletesebben kell ellátnia: nem látszódhat a 

laminált padló és a fal közötti dilatációs hézag (ehhez megfelelő vastagságúnak kell lennie, 

hogy az akár 1,5cm vastag hézag semmiképpen ne látszódjon), illetve a helyiséget még szebbé 

kell tennie.

A szegőléc akkor lesz szép, ha tökéletesen illeszkedik a falhoz, illetve a padlóhoz is. Nagyon 

fontos, hogy a rögzítés ne látszódjon (ácsszeg, csavarfej, stb.), mert az nagyot ront az összképen. 

Ez lehetséges a szegőlécek felragasztásával (ez csak az újbóli felújításkor jelent problémát), 

rögzítő klipszek segítségével (ezeket előre fel kell fúrni a falra és ebbe pattintható bele a 

szegőléc, ráadásul valamennyire rá is feszíti a falra a szegőlécet). Ehhez szinte tökéletesen 

egyenes és sima falfelületre van szükség.
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A legjobb rögzítési mód kétségtelenül a PVC szegőléceknél létezik, ha egy hozzá tartozó tartó 

konzolt rögzítünk a falra (akár csavarokkal  akár ragasztóval rögzítve), amibe bele tudjuk a 

szegőléc dekoratív fedőlapját egyszerűen pattintani. A mai modern PVC szegőlécek ezen felül 

puha gumiperemekkel vannak ellátva alul és felül is – így tökéletesen illeszkednek a falhoz. 

Rugalmasságuknak (némelyik akár körívben is hajlítható), illetve a gumiperemeknek 

köszönhetően elrejtik a fal esetleges kisebb-nagyobb egyenetlenségeit, illetve a hasasodást.

Egy szegőléc akkor válik igazán dekoratívvá, ha még szebbé teszi a padlót. Erre több megoldás 

is létezik:

Megpróbálhatunk színazonos szegőlécet választani, amivel megnöveljük a padló felületét.

Árnyalatban vagy színben kicsit eltérő szegőlécet választunk – ezzel nagyon hatásosan 
lehet kiemelni a padló színét és mintázatát.

PVC szegőlécek esetében nagyon fontos a megfelelő felület – a mai modern szegőlécek 
matt felülettel és szinte tökéletes faerzettel rendelkeznek, így gyakorlatilag szabad 
szemmel, érintés nélkül nem is lehet megállapítani, hogy nem fa szegőléccel van dolgunk.

Választhatunk festhető felülettel gyártott szegőlécet is, amivel kreativitásunk 
függvényében a faltól vagy padlótól eltérő árnyalattal dobhatjuk fel a helyiséget.

A legjobban kiemelni a padlót talán a ma nagyon divatos magasabb, elegáns fehér 
szegőlécekkel lehetséges.
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Milyen egyéb funkciókat lát el, milyen fontos szempontoknak kell még a

szegőlécnek megfelelnie? 

-      tartósság, ellenállóképesség

-      ne nehezítse meg az újbóli felújítást

-      kábelek láthatatlan elvezetése

Tartósság, ellenállóképesség 

A szegőlécek esetében nagyon fontos, hogy tartósan szépek, dekoratívak maradjanak. A 

legtöbb esetben hiába sikerül nagyon szépen a szegőléc felszerelése, ha a nem megfelelő 

választás esetén pár hónap után már nem szépek az illesztések és a sarkok, illetve a szegőléc 

eltávolodik a faltól. Tartósság szempontjából a szegőléceket alapanyaguk szerint érdemes 

vizsgálni:

MDF szegőlécek

A gérbe vágott MDF szegőlécek nagyon szépek, amikor elkészülnek, de csak akkor, ha szinte 

tökéletesen 90 fokos sarkaink vannak. Amennyiben a fal nem ilyen, úgy kisebb hézag 

mindenképpen keletkezik a 2 gérbe vágott szegőléc illesztésénél. Ezen felül MDF szegőléc 

esetében a külső sarkok nagyon sérülékenyek (porszívó, véletlen rúgások, matchbox, stb.).

Ezt a problémát orvosolhatjuk azzal, ha olyan szegőlécet választunk, amelynek vannak 

műanyag kiegészítői (végzárók, sarkok), amik megvédik a gérbe vágott szegőlécek sarkait, 

illetve elrejtik az ajtóknál, falvégződéseknél a szegőléc vágott végeit. A műanyag kiegészítőkkel 

az a baj, hogy sokszor igencsak elütnek a szegőléc színétől, vagy nem rendelkeznek 

famintázattal, illetve fényes műanyagból készülnek, ami az összképet sajnos nagyon nagy 

mértékben tudja lerontani.
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Festhető / fehér MDF szegőlécek

A fehér, akár 10-12cm magas szegőlécek nagyon divatosak manapság. Ezeknél a szegőléceknél 

arra kell figyelni, hogy olyan terméket válasszunk, aminek a felülete lakkozott. Ez nagyon 

ellenálló a mechanikai sérülésekkel szemben, illetve lehetővé teszi a vegyszeres, nedves 

tisztítást is.

A hasonló, festhető szegőlécek szintén divatosak, kiélhetjük benne kreativitásunkat, de itt arra 

kell figyelnünk, hogy ezeket a szegőléceket mindenképpen festeni kell és a festékréteg adja 

majd a szegőléc védőrétegét. A festhető felület nagyon érzékeny, könnyen koszolódik és sérül, 

így felszerelés előtt már gondoskodnunk kell azok lefestéséről. Vásárláskor mindenképpen 

ellenőrizzük le, hogy szakszerűen voltak-e tárolva a szegőlécek és sértetlen-e a felületük. 

Amennyiben fehér szegőlécet szeretnénk, úgy mindenképpen a már lakkréteggel ellátott 

szegőlécek közül válasszunk.

Sajnos a gérbe vágással pontosan ugyanaz a helyzet, mint az egyszerű MDF szegőlécek 

esetében – szinte csak idő kérdése, hogy a sarkoknál mikor sérülnek a szegőlécek, távolodnak el 

egymástól és rontják el a nem is régen felújított szoba összképét. Megoldás itt is létezik – a fehér 

szegőlécekhez is készülnek olyan hasáb alakú, fa alapanyagú fehér kiegészítők, amik a 

sarkoknál megvédhetik az illesztéseket és a szegőlécet.



PVC szegőlécek

 A PVC szegőlécek a legtartósabb megoldást nyújtják. Ütésállók, nem sérülékeny a felületük, 

nedvességállóak és nem színeződnek el évek múlva sem.  A sarkokat színazonos kiegészítőkkel 

óvhatjuk meg az esetleges sérülésektől.

Ne nehezítse meg az újbóli felújítást

Jó esetben jó pár év telik el a következő felújításig, de ha csak egy tisztasági festésről is van szó, 

az nagyon nagy problémát jelent, ha a szegőléc miatt nem merünk belevágni, vagy rosszabb 

esetben komolyabb károkat okozunk a rosszul megválasztott és felrögzített szegőlécek 

eltávolítása miatt.

Ha a szegőlécet ragasztottuk, akkor MDF alapanyag esetében lehet komolyabb problémánk. Az 

MDF szegőléceket nem szabad ragasztószalaggal leragasztani, hogy a festéktől megvédjük, 

mert az leszedi a felső papírból készült dekor rétegét. Megpróbálhatjuk a szegőlécet óvatosan 

leszedni a falról, de szinte biztos, hogy utána a falat javítani is kell, mert a vakolat egy részét is el 

fogjuk távolítani a szegőléccel együtt. Megoldás lehet a szegőlécek rögzítő klipsszel való 

rögzítése, mert ilyen esetben csak le kell pattintani a léceket a falról és festés után visszatenni.

A ragasztott PVC szegőléccel nem lesz gondunk, nyugodtan leragaszthatjuk, festés után 

könnyedén, sérülés nélkül lehet majd eltávolítani a ragasztószalagot a lécek felületéről. A két 

részes PVC szegőlécekkel még egyszerűbb dolgunk lesz – a rögzítő klipszhez hasonlóan csak 

lepattintjuk a rögzítő konzolról a szegőlécek dekoratív fedőlapját, amit festés után egy 

mozdulattal vissza fogunk tudni tenni.



Kábelek láthatatlan elvezetése

Egy-egy kábel fal mellett történő elvezetését már a legtöbb szegőléccel megoldhatjuk, de tágas 

kábelcsatornákkal csak a PVC szegőlécek rendelkeznek. Alapvetően minél modernebb és 

magasabb egy szegőléc, annál tágasabb kábelcsatornákkal rendelkezik.

Honnan állapíthatjuk meg, hogy melyik minőségi szegőléc és melyik

kevésbé?

Alapvetően a szegőléc ára a legtöbb esetben tükrözi a minőséget. Jobban szemügyre véve az 

anyagvastagságban, a színválasztékban és az anyagminőségben lehetnek eltérések. A 

különböző szegőléceknél különféle szempontokra kell odafigyelni:

MDF szegőlécek
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A papír dekorréteg ne legyen túl laza – az könnyedén elválhat idővel a szegőléctől.

Van-e rögzítő klipsz? Itt fontos, hogy rugalmas műanyagból készüljön maga a klipsz, ne 
pedig törékeny vagy deformálható fém klipszet használjunk.

Vannak-e műanyag kiegészítők? Ezeknél fontos, hogy legyenek faerezettek és színben 
passzoljanak a léc színéhez, illetve ne legyen csillogó a felületük, hogy ne legyen nagyon 
műanyag hatásuk és ne üssenek el nagyon a szegőléctől.

-

-

-

Fehér / festhető MDF szegőlécek

Fehér szegőléc esetén nagyon fontos a lakkréteg megléte. Ettől lesz a szegőléc ellenálló a 
mechanikai sérülésekkel (porszívó, véletlen rúgások, matchbox, stb.) szemben. A 
lakkréteggel ellátott szegőlécek ráadásul nedves ronggyal is tisztíthatók, nem kell attól 
félnünk, hogy tönkretesszük a felületét. A legmagasabb minőségű fehér szegőlécek dupla 
lakkréteggel vannak ellátva a még tartósabb használat kedvéért.

Nagyon fontos a külső sarokra helyezhető kiegészítők megléte! Enélkül csak a kényes 
gérbe vágást választhatjuk, ami sajnos nem időtálló megoldás.

-
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PVC szegőlécek

Festhető szegőlécnél ellenőrizzük le vásárláskor, hogy van-e valamilyen védőréteg a 
szegőléc felületén, ami az érzékeny festhető réteget megvédi. Ezt csak festés előtt szabad 
eltávolítani!

-

Legyen matt felületű, faerezettel ellátott. Ez elengedhetetlen, hogy a fa hatást biztosítani 
tudjuk. Ha megcsillan a fény a szegőléc felületén, akkor könnyen „lelepleződhet” a 
szegőléc műanyag mivolta. 

Legyen rugalmas szerkezete és puha gumipereme alul és felül. Ezek a tulajdonságok 
segítik elő a falhoz, illetve padlóhoz történő tökéletes illeszkedést.

Ha több kábelt szeretnénk benne elvezetni, akkor ellenőrizzük le a kábelcsatornák 
méretét. A legmodernebb, magasabb PVC szegőlécek több elkülönített, tágas 
kábelcsatornával is rendelkezhetnek.

A kiegészítők legyenek színazonosak!

Ha a szegőléc két részből áll, akkor győzödjünk meg róla, hogy a tartókonzolra nagyon 
stabilan rögzül-e a dekorációs fedőlap, ellenkező esetben egy olcsóbb megoldás esetén 
porszívózáskor vagy véletlen rúgás esetén könnyen lepattanhat a fedőlap, illetve a 
kiegészítők, amik így nem csak sok bosszúságot fognak okozni, de sérülhetnek is.

-

-

-

-

-

Mi alapján válasszunk szegőlécet, milyen szempontokat vegyünk

figyelembe?

Mindig vegyük figyelembe, hogy hová, milyen helyiségbe kerül majd, milyen igénybevétel éri 

majd a szegőlécünket az évek során. Olyan épületekbe ahol a falak nem egyenesek, olyan 

szegőlécet válasszunk, amelyek képesek felvenni a fal görbületeit és egyenetlenségeit. Ahol 

komoly igénybevételnek van kitéve a szegőléc ott a mechanikai sérülésekkel szemben 

ellenállóbb szegőlécet használjunk. Ha fontos számunkra, hogy vezetékeket, kábeleket 

tüntessünk el, válasszunk tágas kábelcsatornával ellátott szegőlécet. Azokban a helyiségekben, 
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ahol komolyabb szennyeződésnek lehet a szegőléc kitéve (konyha, előszoba, gyerekszoba) 

mindenképpen olyan szegőlécet válasszunk, ami bírja a nedves ronggyal, esetleg vegyszerrel 

való tisztítást.

Másik fontos szempont szegőléc kiválasztásánál a harmónia megteremtése a burkolat és a fal 

között. A szegőlécnek színben harmonizálnia kell a burkolatunk és a fal színével is. Ez nagyon 

szubjektív szempont, de nagyon fontos, hogy vásárláskor a szegőlécet helyezzük rá a 

kiválasztott padlólapra, hogy biztosan jól illik-e hozzá. Ha teljesen biztosra akarunk menni, 

akkor ellenőrizzük abban a helyiségben a szegőléc és padló harmóniáját, ahova szánjuk őket, 

hiszen az eltérő fényviszonyok (amik egészen mások lehetnek egy áruházban, mint pl. egy 

hálószobában) nagymértékben tudják befolyásolni a végeredményt.

Ha van rá esély, hogy az elkövetkező években tisztasági festést vagy bármilyen egyéb felújítást 

fogunk eszközölni, akkor mindenképpen könnyedén eltávolítható vagy leragasztható felülettel 

rendelkező szegőlécet válasszunk. Ezzel sok bosszúságtól és felesleges költségtől tudjuk 

megkímélni magunkat. Nagyon nem mindegy, hogy csak a festésről vagy pedig faljavításról, 

esetleg a szegőléc cseréjéről is gondoskodnunk kell…



Magyarországon és a világban mely típusok a népszerűek és melyek a

divatosak?

Az Európában már-már egyeduralkodónak számító PVC szegőlécek egyre nagyobb teret 

hódítanak Magyarországon is, melyek már nem hordozzák a „műanyag” jegyeket. Ezek már 

formában, matt, faerezett felületükkel és színükben is nagyban hasonlítanak a fa szegőlécekre.

A hagyományos, olcsóbb MDF szegőlécek egyre kevésbé felelnek meg a minőségben 

igényesebb, tartósságot is szem előtt tartó vásárlóknak. A gérbe vágott, nagyon gyorsan sérülő 

sarkokkal már majdnem mindenki találkozott, ezt egyértelműen szeretné mindenki elkerülni, 

de a műanyag kiegészítőktől sokan ódzkodnak még mindig hazánkban.

Az egész világon és Magyarországon is egyre divatosabbak az elegáns, fa alapanyagú fehér 

szegőlécek, melyek minden burkolathoz és falszínhez kiválóan használhatóak, vagy adott 

esetben festhető felülettel rendelkeznek, amelyek a kreativitás iránt fogékony vásárlók egyedi 

igényeit szolgálják ki.

Az egyre nagyobb teret hódító, nedvességnek is ellenálló LVT padlókhoz szinte kizárólag PVC 

szegőlécet használ mindenki. A PVC szegőléceknek nagy előnye, hogy egyre több típust 

hoznak forgalomba kőhatású mintázattal, így nem csak LVT padlóhoz, de járólapokhoz is 

könnyen találhatunk ízlésünknek megfelelőt közöttük.
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Milyen csapdák leselkednek ránk szegőléc vásárlásakor, hogy kerüljük

el ezeket?

Vásárláskor mindenképpen ellenőrizzük a kiválasztott burkolathoz ajánlott szegőlécet. Nézzük 

meg mennyire harmonizálnak egymással, megfelel-e minőségben. Kérjük az eladó segítségét, 

aki színkódok alapján a burkolathoz megfelelő szegőlécet tudja nekünk ajánlani. A szegőlécek 

beszerzését lehetőleg mi magunk intézzük, de adott esetben kérjük ki a burkoló és az eladó 

véleményét a tartósság és minőség szempontjaiból.

6.

Mennyire tartós egy szegélyléc?

Megfelelő minőségű termék esetén, a szakszerű kivitelezéssel és rendeltetésszerű használat 

mellett a szegőlécnek burkolatunk következő cseréjéig ki kell tartania.

7.

Milyen tipikus meghibásodások lépnek fel a szegőléceknél és hogy

lehet ezeket elkerülni?

A nem megfelelő rögzítés, ragasztás miatt a szegőlécek elmozdulhatnak, ezáltal nem töltik be 

funkciójukat, hézagok jelenhetnek meg a fal és a padló között. Győződjünk meg róla, hogy a 

falat ragasztás előtt alaposan megtisztítottuk a szennyeződésektől és hogy megfelelő ragasztót 

használunk-e, ami alkalmas a szegőlécek hosszú távú rögzítéséhez. Egyenetlen fal esetén 

használjunk PVC szegőlécet, ami jobban idomul az egyenetlenségekhez, illetve a 

gumiperemeknek köszönhetően elrejti a fal kisebb hibáit.

A sarkoknál gérbe vágás esetén sajnos szinte csak idő kérdése, hogy mikor sérülnek a 

szegőlécek, távolodnak el egymástól és rontják el a nem is régen felújított szoba összképét. Ezt 

a jelenséget kiegészítők – sarkok, végzárók használatával előzhetjük meg.
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Megéri-e a kicsit magasabb ár szegőlécek esetén? Hogy térül meg a

befektetés?

Fontos, hogy a burkolathoz nemcsak megjelenésben, hanem minőségben is harmonizáló 

szegőlécet válasszunk, valamint gondoljunk arra, hogy a szegőlécünket is hasonló (vagy még 

nagyobb) igénybevétel éri, mint a burkolatunkat.

A drágább szegőlécek általában dekoratívabbak, szebb összhatást érhetünk el használatukkal 

és jóval tartósabbak is, mint az olcsó termékek. Az olcsóbb szegőlécek esetén a 

színharmonizáció is erősen kérdéses a kisebb választék miatt. Ez igaz a szegőlécre és a hozzá 

tartozó kiegészítőkre egyaránt.

Olcsóbb szegőléc vásárlása esetén könnyen előfordulhat, hogy festés esetén gondoskodnunk 

kell a fal javításáról, rosszabb esetben a szegőléc cseréjéről is.

Fehér, fa alapanyagú szegőlécek vásárlása esetén nagyon fontos a lakkréteg megléte – enélkül 

egy nagyon érzékeny, könnyen koszolódó és sérülékeny felületű lábazati lécünk lesz, amit 

tisztítani se nagyon lehet. A legjobb termékek dupla lakkréteggel vannak ellátva, és bár ezek 

adott esetben drágábbak lehetnek, de cserébe a burkolat teljes élettartama alatt ellátják 

feladatukat.
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Milyen gyártót válasszak, melyek a jó márkák? 

ProfiFloor MDF 42mm

ProfiFloor MDF 58mm

Classen MDF 58mm

Pure fehér MDF

SLK 50mm PVC

Hi-Line Prestige 75mm prémium PVC

10.

Fel tudom tenni magamnak, vagy kérjem szakember segítségét?

Mire figyeljek, ha szakember teszi fel?

A szegőlécek felszereléséhez - egy kis affinitás és megfelelő szerszámok megléte mellett - nem 

kell feltétlenül szakember segítségét kérni. A kivitelezésnél ügyelni kell, hogy a szegőlécünk 

biztosan eltakarja a dilatációs hézagot, megfelelően legyen rögzítve, valamint a fal síkját 

kövesse. Vágás előtt ügyelni kell a szegőléc hosszak pontos kimérésére.

Szakember megbízása esetén győzödjünk meg róla, hogy megfelelő minőségű anyagokat 

(ragasztót, kiegészítőket) használ. Ragasztás esetén fontos ellenőrizni, hogy megfelelő 

mértékben megtisztítja-e a felületeket. Az illesztések a falhoz és a padlóhoz is legyenek mindig 

pontosak – hézagoknak nem szabad látszani. A szegőlécek illesztésénél a kisebb, 

elkerülhetetlen hézagokat színazonos, rugalmas fugázóval kérjük, hogy tűntesse el. Megbízás 

előtt kérdezzük meg a burkolót, hogy munkájára milyen jellegű és időtartamú garanciát vállal. 

Ezt szerencsés írásban is rögzíteni. Garanciát nem vállaló szakembert lehetőség szerint inkább 

ne bízzunk meg burkolással, illetve szegőlécek felhelyezésével…
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