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A Iegmodernebb gyártási mádszerek es a szigorü ellenOrzés a biztositéka a magas szintü 
minöségnek és a legjobb megmunkáásnak. Minden technikai Iehetoseget felhasznàlunk 
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	 annak érdekében, hogy termékeink a minôségi követelményeknek és normáknak 
megfeleljenek. 

AZ AJTOROL 
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Termékeink elônye, hogy utOlag beépithetök, igy az ajtôkat az épitkezés Iegutolsa munka- 

fàzisaként is be lehet szerelni, ezzel elkerülhetö az ajtók épitkezés käzbeni rongàlódása. A 
tokszerkezet a vakolt fal vastagságához igazodik, ezért mind üj ház épitésénél, mind 
felUjitãsânál kitünöen alkalmazhatôk. A belsö ajtôk korszerü német pent- és zárszeivényekkel 
vannak felszerelve, amelyek megbizhatósagot es hosszü élettartamot garantalnak. 

A beltéri ajtôk alapanyaga teijes egészeben MDF, a tok lehet fém, fa es MDF is. Ez 
Ws7afqy6 biztositja a vetemedés és a repedesmentességet, valamint a jO hangszigetelést. A beépitett 

gumi tömitöprofil meggatolja az ajtô durva becsapOdásãt, valamint a léghuzat által keltett 
rezgéseket. Az ajtOk vakküszöbbel készülnek, igény szerint keményfa küszöbbel is 
rendelhetök. Valamennyi ajtó megrendelhetö egy- es kétszàrnyO kialakItássa), szimmetrikus 
és aszimmetrikus kivitelben. A tolOajtôk a K-40 tipusü felsö sines rendszeren gördulnek. A 
csuklOs ajtókba német gyártmânyü, kännyedén müködö felülvezetett vasaatgarnitüra kerül 
beépitésre. Az utôlagos felületkezelés kétkomponensü poliuretán alapili festék felhordásával. 

[111J 	[1111 	történhet a Ral szinskàla minden szinében. vagy Iaminãlással: 
Juhar, ferrara tölgy, tölgy. bükk, éger, cseresznye, románO cseresznye, calvados, dió, maha- 

balos 	wenge felületekkel. További 40 szinböl vàlaszthat, anyagkatalógusunk alapján. 

Ajtóirikat egyedi méretben felár nélkül készItjUk! 

MDF, 
nagyerôssegU váz 

paprrãcsos 

Styroloarn 

AZ AJTO L A P 

Ajtóink minöségi, mégis elér-
hetö árü termékek. A 42 mm 
vastag ajtô egyszerü és mu- 

_______________ szakilag tökéletes megoldasaival 
megfeeI az általános akás-
épitési követelményeknek. Az 
ajtók széles minta-választéka 

• akár egyedi méretekben is 
rendelhetö. Belsö váza távtartOs, 
papirrácsos, illetve nikecell 
betéttel rendelhetö. Az üveges 
ajtók szegölécei szintén MDF 
anyagból készülnek. A felület 
lehet natür, festett, vagy Iaminált. 

fsinyilbs Teret 

tokkUl rneret 
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ajtOlap külrnéret_________________ 

borilâs kLtnerot 

Fenyötok 

utálag szerelhelo, nern ãtlitbatô utôIag szerethetO, állithatO 

AZ AJTOTOK 

A tokok MDF-böl, fenyöböl és fémböl is 
készülhetnek. Az MDF tokok utOlag szerelhetök. 
àllithatô és nem áilithatO takaróléccel rendelhetök. A 
tokokhoz gumi tömitö profil tartozik. A tokok 
szelessegi, magassági és vastagsãgi mérete igény 
szerintbármekkora lehet. 

A fémtokok gipszkarton es téglafalba szerel-
hetöek. Anyaguk 1,5 mm vastag tüzihorganyzott 
finomlemez, környezetbarát vizesbázisU, beégetett 
alapozásü. A tokokhoz gumi tömitö profil tartozik. A 
fatokok paIIO, vagy gerébtokos kialakitásUak, 
utoagos elhelyezés esetén szegölécet igényelnek. 
Gumitömitö profilt nem tartalmaznak. 
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