
M űszaki leírás 

SOLID Bázis ajtócsalád - DEKOR felülettel 

Univerzál:s megolrlast jelen:eriok legkülönfélébb felhasználási területekre. Kedvez ő  az 
aruk. praktikLisak ás mindenhol a legjobb tulajdons)gaikat mutatják. 

Ajtélap klvltelek 

TB-WA-RP. teleirivitele ajtolap 

Papirrács sorkezetü belétrüsz, végleges DEKOR fel ű letképzés. Postforn,ing kerekített 
e[képzés, állítható gondozásmentus pántok, dupla keretszerkezet, vetemedésmentes ás 
alaktartó, normál zárral. 

L0.LA-RP. mélyen üveghelyes kiyitő] ajtélapjfrizek 160/160/160/400 mm) 
'zrrglrrges DEKOR folületképzés, Postformirig kerekített élképziés. átitható gondozás. 

mentes pantok, dupla keretszerkezet, vetemedésmentes ás alaktart. iorirrá! zárrzrl. 
szz- azoncs iivegbeszrrrizo Iriccel, de üveg nélkül értend ő . 

SOLID Exkluzív ajtócsalád - CPL felülettel 

Legyen az a saját otthona vagy egy munkahelyi iroda: biztos lehet benne, hogy a CPL-

felületen még a legrnoswhább körülmények sem hagynak nyomoz. Egy új ajtógyúrtási 
technológia egyedülalló képh űséget ős 100%-os fareprodukciókat eredményez, így s 
természetes fától alig lehet megkitlönbóztetni. 

Ajtólap kivitelek 

Ill RST P, tele kivitel ű  aitólao 
Üreges torgacslapcsik szerkezet ű  bc'tétrósz. Végleges CPL felületivépzés, Postforrning 
kerekitett élképzés, állítható gondozásmenres pántok, dupla keretszerkezet, vetemedés-
mentes ős alaktartó, normál zárral. 

TB-LA-RR méjyep iívegiieiyos kivitel ű  aitiilao. lfrízek 160/160/160/400 mell 
Végleges CPL felúletképzés, Postforming kerekített élképzús, állítható gondozásmen-

tes pántok, dupla keretszerkezet, vetemedésmentes ás alaktartó, normál zárral, szin 

azonos üvegbeszorító léccel. de üveg nélkül értend ő . 

FURNÉROZOTT ajtócsaládok - valódi fa felülettel 

Ajtótok kivitelek 

Hi)l- kivitgiti 5jtátk 

Ltérlag szerelheto kivtOl, irrinden éle kerekített. végleges DEKOR feIületkpzés. beepitett 

guitiilöiriités, fém pánttáska ás g00007asmentes pántok. 60 mm széles lxrritüs. 

SOLID Exkluzív ajtócsalád kivitelek: 

• 	Fgysz/rrriyu. joibíbos vagy balos rtyilo ks'eeioerr 
• 	Startriarcl es MÍRE7RE GYÁRTOTT kivitelám' 
• 	oléa rtiként Is rendelh I o 
• 	Uverjtéua. koinh nsllratc takszerkczut 

Ajtótok klvitelek 

ru RE kivitel ű  aitvitok 
Utólag szerelhet ő  kivitel, rrntlen dle kerekített. Végleges CPL felü'etkétás. beépített 
gumtőmítés, féni pánttáska ás gondozásmentas pántok. 60 mm széles Ooritas. 

SOLID Exkluzív ajtócsalád klyitelek: 

• 	Egys.'ürrtyú, jobbos vagy balos nyitó kivitelben 
• 	Standard ás MÉRETRE GYÁRTOTT k zítelhen 

• 	Tolóajtóként Is rendelhető  
• 	1)vegajtóval konibinálható tokszerkezet 

A rémes faanyagbal keszulo tiirneriri tiernés,e)liü. eleven karakter jeilen'zö. A 	 Ajtótok kivitelek 
farinyagok gondos kisalasztása ás a mesteri megmtinkálása sz ajtón éva takart Is 	HJL(., 11.1 R***, iictystjURF ****  kivitélú aitótpk 
kiegyensulyozott feliiletképot eredményez. A szinhú lakkréteg egyéni Jelleget klesonoz 	Utólag szerelhet ő  kivitel, végleges felitletképzés, beépített gumitömítés. fém pánttáska 
minden furnérozott ajtónknak. 	 tv goiiduzúsirierrtes pántok 50 mm. illetve 60 mm széles borítás. 

Ajtólap kivitelek 

1651E0JI3JISJ:BUJJletyő  15 R5413, te le yjyjyel ű  aitólao 
lireges forgácslapcsík illetve üreges forgácslap 1  Szerkezeti Itetátrész, végleges 310 

letképzés. sarkos elképzs*,  állitfiató gondozásmentes pántok. dupla keretszerkezet 

vetemedésmentes ás alaktartó, normál zarral. 

* Az Intarsia I/C ajtók függő leges része kerekített ajtólap éllel kizszul 

LAKKOZOTT FEHÉR ajtócsaládok 

A kiváló és körrryezetkirnól ő , ultraibolya sugarakra keményed ő  akril lakkal, az autó-
gyártásban használt korszer ű  robottechnológiával történ ő  felhordési eljárásokkal ős 
a folyamatos minőségellenörzéssel gondoskodunk arról. hogy a Lenteam ajtók még 

flosszú itvek elteltével se veszitsék el varázslatukat. 

Ajtólap kivitelek 

TBWA-RU Illetve TB,RS.EC*  tele kivitel ű  aitólao 
Elómerevített papirrács illctve üreges forgécslap 5  szerkezet ű  betétrősz. végleges felül-
etképzés, kerekített élkép7és 5 , állítható gondozásrnentes pántok, dupla keretszerkezrz). 

vetemedésmentes ás alaktartó. normál zárral. 

I13iA213 Oyeghelyeőitiyitel ű  ajtijlap (frizek 193/193/180. üveSkiváSás mérete: io 
1612 nrmt 

Végleges felületképzés, sarkes élk őpzés. állítható gondozásmentes pántok, dupla ke-

retszerkezet, vetenledésmentes ás alaktartó, normál zárral, szín azonos üvegbeszorító 

léccel, de üveg nélkül értendö. Kivéve a Stil ajtócsalád üveghelyes kiviteleit, amelyek 

kizárólag űveggel szállithatók. Az itt rendelhet ő  üveghelyes kiviteleket Satinato 8 mm 
ESG üveggel s7.állít1uk. 

Üvegajtók 

A FURNÉROZOTT ajtócsalád kivitelek: 

• 	tgyszamzii. lohItcis vagy balos nyilé kinitolben 
• 	Tolóajtóként ív rendelhet ő  
• 	livegajtztval k.irribrrüllrato tc'kszerkezet 

Brikk furnér felület esetén a tok sarkon bontással készül 
Télgy furnér felület esetén a tok kerekített bontás készül 

* *Juhar furnér felület esetén a tok kerekített tokmag és bontással készül 

Ajtötok kivitelek 

FUFtF illetve 
Utólag szerelhetö kivitel. végleges fehér lakkozott feiriletképzés. beépített gun - ité 	ő s. 
fém panttjiska és gondozásmentes pántok, 60 mm Illetve 50 mm**  széles hcrtss. 

A LAKKOZOTT FEHÉR ajtócsalád klvitelek: 

• 	Dieziles nelkuli, minimalista megjelenés 
• 	3)jnalszerü minták. modern formavezetés 

• 	Részlet gazdag, klasszikus küls ő  
• 	Egyszárrryú, jobbos vagy balos nyíló kivitelben 

• 	Tolóajtóként is rendelhet ő  
• 	Uvegujtóval konibinálható tokszerkezet 

* A Royal ajtók sarkon ajtólap éllel készülnek 

* 5oyat ajtsk osetéu a tok sarkon bontással készül 

‚ 

Az Jvegajtok itta urai eleurgedfuetetleru elemtemvé valluk a modern és nagymonalú lakbe- 	' - 
rendezésnek. Beengedheti a fényt minden helyisegbe, ezaltal a lakasa baratsagasabba  

válhat. A Természetes fény, er ővel es energiával tölt fel minket. Ezért Pont Ott nen  

szabad lemouzdanunk róla, ahol a legtobbet szeretunk lenni, - a sajat otthoni' khan.  

Ajtótap kivitelek  

8 nin vastag, egyréteg ű , edzett biztonsági IESGI üveg. Az (meg edzését követ ően ellen- 	t,.. 

állóvá válik az ütések, az elcsavarodás ás h őmérsékletváltozással szemben. Az ESG 
 

üvegek törése esetén sok apró darabra esik szét, igy elkerülhetjük a súlyos sérüléseket.  
Lakótérben, iroda ás kfmepuletekben egyaránt, korlátozás nélkül hasznélítatr5. A kataló- 	 ... 	' 

gusban szerepl ő  úvegajtók bármely tokkal szabadon kombinálhatók. A megadott árak 	 - 

csak sz üveglapra vonatkoznak. 
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