
TRIÓ angol, Masonite tlpusú, beltéri ajtó m(iszaki leírása 
Ajtólap: TRIÓ -Classique, -Cremona. -Carrara, -Colonist, -Canterbury, -Clermont, -Castilla 3,2 mm-es ldompréselt Masonite tipusú 
farostlemez front, faerezett strukturált Ill. síma felületi, sir osztású belsi papírrács betéttel, feny ő  + MDF vázkeretre építve. falcolt 
kivitelben. A'tólap vastagsága 40 mm. 

Tokszerkezeb MDFalapanyagú, utólagosan e1he1yezhet betolható tok purhabos rögzítéssel, pánífelöli oldalon fix (70mm), a másik oldalon 
utólag rátolható (70 mm), mindkét oldal protUozott. sarkoknál gérösszehúzóval erssítve, rögzítés ás szegezésmentesen, óUásl Ízáeta4 
-3/48 mm. 

A tokszerkezetet Igény szerint tetszileges íalvastagsághoz (6 cm-tói I. valamint 25 cm-t61 kazettás tokkal Is rendelhet. Vaktok beépítése 
nem szükséges A. falnyilas magassága szélessége M. a vakok fal vastagsága a táblázatból keresdendo ki Futófal esetén (p1 folyosó) 
oldalanként min 5 cm-es íalcsonkra kerul a tolcszerkezet (a takarólécek esztétikus elhelyezhetosége miatti Extra magasság esetén 
felülvilágftó Is rendelhető. 

Felületkezelés: alapkivitelben - fehér alapozott lap-*-natúr MDF tok. de kérhet ő  végleges fehér ill. színes kivitelben egyedi igényeknek 
megfeleloen a RAL színskála szerint (poliuretán alapanyag) Az angolaltók üvegezdécel natur íenycbd készulnek ezért festes után 
a íaerezett struktúra továbbra Is látható. 

Vasalat: 2db táskás pánt (réz, nikkel vagy fehér). WG gyártmányú bevés ő  zár (BB. PZ vagy WC kivitel). 

Tömftés: EV 4921 -es gumiprofil fehér, bézs ás mahagóni színben. 

Egyéb: kilincsek, küszöbök, tömítések széles választékából válogathat. 	 - 

Dvegezés töbl mint 30 féle üvegminta közül választható (fazettált. gravírozott. homokfúvott, ólomüveg stb.). 

Rendelhető  szimmetrikus ás aszimmetrikus elrendezésu kétszámyu altó oldal vagy felüvilágítós tokszerkezet tolóajtó alsó felso 
gardréb szekrényajtó ill. csuklósajtó változatban. A gardrőbaltók, bármely felületre egyedi árajánlat alapján rendelhetők, 
A beltéri ajtók egyedi ára)ánlat alapján táblázattól eltérő  méretekben Is rendelhetők. 
Fell,ivjuk a /?gw.4méi. amennyiben van kűwöb a ajtó kho:. a burkolatot afalnyilásban afalvassagság kö:epénél kell váltani. K űszöb nélküli kivitel 
esetén ci: ajtó iap Jelöli tálsikról ktálé 1.5 eni-reLfalnyílás  szélességben kelt kialakítania burkolaiváltást. .4 lenti ábrán pontronallal jelölve. 
7',-ve:éskor, kivitelezés e/ki a mérertáblázat adatai mérvadóak, eltér,fah,vi(ásmé,'et esetén az állta hmk javasolt módszer - a szélesség és magassági 
„érc! csökkentésére - csemperaga.wióval YTONG csík felragasztása. Amennyiben a ‚neglév jáln,i'ilás méret a táblázatban a névleges niéret 
ér ci iokbcn*ás külmé,vt közé esik, ági' gondos beépíréssel a falnvílást nem kell változtatni. 

Függ8leges metszet: TRIÓ angolajtó mérettáblázat 

Falnyilás Rendel ésl Átjárbató Tok Tokborítás 
mérete méret méret külméret külméret  

- 
- 

NM Névleges RM Ajtólap TBM Tok 
méret m éret belmérete TKM TBK I. TBK2 

- 

Szélességi méretek (mm-ben) 

700 630 586 666 742,750 

750 680 036 716 792,800 
TBKI 	NM 	 RM 800 730 686 766 842,850 

TBM 	TKM 	TBK2 850 780 736 816 892.900: 

900 830 1 	786 1 	866 942,950 

50 880 836 916 992,1000 

1000 930 886 966 1042,1050 PV 

Magassági méretek (mm-ben), végleges padlószlnttől számítva - 	 - 
- 2080-2100 2045 2034 2074 2112, 2116 

jelmagyarázat TBK2  _______________________________________ 

RM: Rendelési méret RM 
NM: 

AKM: 

TBM: 

TKM: 

TBK 

PV: 

Végleges falnyilás mérete 

Ajtólapkülméret 

Át járható méret, tokbelméret 

Tokkülméret 

Tokbörítás, takaróléc külméret 

Végleges padlószlnt 

= N _____ 

TKM 

NM 

TBM 

[ j ri 
 Falszerkezet 

 Tokszerkezet Ii TBK I 
 Ajtólap 
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