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FULL DOORS - AJTÓ,
AMINEK LELKE VAN
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Több évtizedes tapasztalat, világszínvonalú 

alapanyagok, magyarországi gyártás

Mire érdemes figyelni, amikor 

CPL ajtót választok?
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az ajtólap frontja faforgácstemezből készül, 
akkor kevésbé ellenálló, beszakadhat, mivel ez lazább 
szerkezetű, kisebb súlyú, morzsolódó anyag.
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0 Á Full Doors ajtó valódi CPL! Ez a borítás jelenleg 
az ajtóipar kiemelkedő ár-érték arányú terméke. 
Egyszínű laminált ajtajaink, a piacon egyedülállóan, 
már többféle 3D felülettel is elérhetőek!

0 A piacon gyakori a CPL-nek mondott, de annál 
szerényebb minőségű, ún. melamin akril laminátum 

borítású termék.

0 A Full Doors ajtó élei, tokjának borítása teljesen 
azonos színű és felületű, ellenálló CPL fóliával készülnek.

0 A Full Doors technikai ajtajai az alaptermékkel 
teljesen azonos külsővel készülnek, így nem kell 
kompromisszumot kötni, ha emelt műszaki tartalmat 
kell beépíteni.

0 A legtöbb esetben egy-egy gyártó szűkebb szorti
menttel dolgozik, ezért előfordulhat, hogy speciális 
igény esetén több helyről, eltérő külsejű ajtókat kell 
vásárolni.

0 Az ajtólap frontja - ez található a laminátum alatt - 
erős, tömör, ellenálló HDF lemez, fontos szempont, 
ha hosszú életű, ellenálló nyílászárót szeretnénk.0 A Full Doors felület- és modellválasztéka nagyon 

széles, szabadon választható méretben, valóban 
egyeai ajtókat készítünk.

0 Az egyediként hirdetett termékek esetén valójában 
gyakran kötött a modellválaszték, csak a felületek 
és méretek választhatóak, bizonyos határok között.

0 Előfordul, hogy a CPL-ként kínált termékek esetén, 
hogy ún. dekorfólia borítás kerül az élekre, 
borításokra, amely sérülékenyebb, és színében csak 

közelíti az ajtólap felületét.

0 Az ajtó élei erős rétegelt lemez és tömör forgácslap 
kerettel készülnek, ennek köszönhetően az ajtó 
masszív, tartós, minőségi benyomást kelt, nagyméretű 
üvegek esetén további erősítést kap a termék.

0 A teljes egészében MDF-ből készült kerettel 
gyártott ajtólapok mechanikai ellenállása gyengébb, 
az ajtólap hullámzik használat közben, főleg, ha 
még üvegezés is gyengíti.

-

8

- ■ _ j

full.co.hu

