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A legmodernebb gyártási módszerek ás a szigorú ellen ő rzés a biztosítéka a magas szint ű  
minőségnek és a legjobb megmunkálásnak. Minden technikai lehet őséget felhasználunk 
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	 annak érdekében, hogy termékeink a min őségi követelményeknek és normáknak 

megfeleljeriek. 
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Termékeink el őnye, hagy utólag beépithetők, Igy az ajtókat az építkezés legutolsó munka-
fázisaként is be lehet szerelni, ezzel elkerülhet ő  az ajtók építkezés közbeni rongálódása. A 
tokszerkezet a vakolt fal vastagságához igazodik, ezért mind Új ház építésénél, mind 
felújításánál kit ű nően alkalmazhatók. A belső  ajtók korszer ű  német pánt- és zárszelvényekkel 
vannak felszerelve, amelyek megbízhatóságot ás hosszú élettartamot garantálnak. 

A beltéri ajtók alapanyaga teljes egészében MDF, a tok lehet fém, fa és MDF is. Ez 
jobbos biztosítja a vetemedés és a repedésmentességet, valamint a Jó hangszigetelést. A beépített 

gumi tömítőprofil meggátolja az ajtó durva becsapódását, valamint a léghuzat által keltett 
rezgéseket. Az ajtók vakküszöbbel készülnek, igény szerint keményfa küszöbbel is 
rendelhetők. Valamennyi ajtó megrendelhet ő  egy- és kétszárnyú kialakitással, szímmetrikus 
ás aszimmetrikus kivitelben. A tolóajtók a K-40 típusú fels ő  sínes rendszeren gördülnek. A 
csukiós ajtókba német gyártmányú, könnyedén m űködő  felülvezetett vasalatgarnitúra kerül 
beépítésre. Az utólagos felületkezelés kétkomponens ű  poliuretán alapú festék felhordásával, 

EJ 	L1 	történhet a Ral színskála minden színében, vagy laminálással: 
Juhar, ferrara tölgy, tölgy, bükk, éger, cseresznye, románó cseresznye, calvados, dió, maha-

kelszárnyú 	 górli. wenge felületekkel. További 40 színb ő l választhat, anyagkatalógusunk alapján. 

Ajtóinkat egyedi méretben felár nélkül készítjük! 
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fenyő tok 

.:áIag szerelhetö. nem állítható 
	

utólag szerelhetá. alIithat 

AZ AJTÓTOK 

A tokok MDF-b ő l, fenyő bő l ás fémbő l is 
készülhetnek. Az MDF tokok utólag szerelhet ők, 
állítható ás nem állítható takaróléccel rendelhet ők. A 
tokokhoz gumi tömítő  profil tartozik. A tokok 
szélességi, magassági ás vastagsági mérete igény 
szerint bármekkora lehet. 

A fémtokok gipszkarton ás téglafalba szerel-
hetőek. Anyaguk 1,5 mm Vastag tüzihorganyzott 
finom lemez, környezetbarát vizesbázisú, beégetett 
alapozású. A tokokhoz gumi tömít ő  profil tartozik. A 
fatokok palló, vagy gerébtokos kialakitásúak, 
utólagos elhelyezés esetén szeg ő lécet igényelnek. 
Gumitömítő  profilt nem tartalmaznak. 
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Styrofoam 

MDF. 
nagyerÖsségü vaz 

papirráscs 

Ajtóink minőségi, mégis elér-
hető  árú termékek. A 42 mm 

- 	 Vastag ajtó egyszerü ás m ű - 
_______________ 	szakilag tökéletes megoldásaival 

megfelel az általános lakás- 
építési követelményeknek. Az 
ajtók széles minta-választéka 

• akár egyedi méretekben is 
rendelhető . Belső  váza távtartós, 
papírrácsos, illetve nikecell 
betéttel rendelhet ő . Az üveges 
ajtók szeg ő lécei szintén MDF 
anyagból készülnek. A felület 
lehet natúr, festett, vagy laminált. 


