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•Raktárkészletről csak a tele kivitelű ajtók elérhetőek. Az ajtólapok üvegezése megrendelésre történik.

GARANCIA

I

Szélességi méret 75 90 100

I 100I Szélességi méret 25 90

i IVIagassági méret 210

210

13*13 mm 
Utoréiéc

Hónap 
gyártói

Blokktokos ajtó: Utólag szerelhető, 
90 mm széles tok, 3 oldalt gumi tömítéssel, 
(A takarólécek külön megvásárolhatóak.) 
(A kilincs és a küszöb nem tartozék.)

Blokktokos ajtó

Fehér
B134

Klasszikus Dió 
B597

Téli Tölgy 
B7O7

Natúr Tölgy 
B587

Antracit Tölgy 
B637

Ében 
B406

Dió 
B339

2069 mm
2100 mm
2091 mm
2052 mm
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hl Ajtólap külméret  
h2 Névleges méret (Falnyílás méret)

i h3 : Tokmag külméret__________
i h4 ; Tok belméret_______________
) h5 I Takaróléc külméret

|í>" 2-fe^

24

2069 min
2100 mm
2074 mni
2052 mni
2124 mm
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Magyar szabvány méretű 
dekor fóliás beltéri ajtók 
raktárkészletről!* 
f
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Raktárkészleten lévő tokok:
B tok: Utólag szerelhető tok 95-114 mm-ig állítható.
C tok: Utólag szerelhető tok 120-139 mm-ig állítható.
D tok: Utólag szerelhető tok 140-159 mm-ig állítható.

Az ajtólap papírrács erősített, MDF keretszerkezetü, három oldalt falcolt, 
dekorfóliás felület. A piacon egyedülállóan a függőleges élek lekerekítettek, 
élenként! összekapcsolás nélkül. Az egyedi technológia a biztosíték arra, 
hogy az élek nem válnak vagy törnek le, ezáltal tovább maradnak szépek és 
újszerűek.

950 mm
905 mm

949 mm 1049 mm
i h2 Névleges méret (Falnyílás méret) 
í h3 Tok külméret 

j h4 Jók beim éret

Blokktok takaróléc:
Széles takaróléc 
60*10 mm (1 oldali szett) 
Negyedes takaróléc 
13*13 mm (1 oldali szett)

rsi

Utólag szerelhető, tokos ajtó: akár 35 mm-es 
állíthatóságú tokkal, 3 oldalt gumi tömítéssel. 
(A kilincs és a küszöb nem tartozék.) j

! sí Ajtólap külméret 699 mm ! 849 mm i
j s2 Névleges méret (Falnyílás méret); 750 mm 900 mm j 1000 mm

s3 Tokmag külméret \ 700 mm \ 850 mm
j s4 Tok belméret \ 655 mm 805 mm

s5 Takaróléc külméret 799 mm

Utólag szerelhető tokos ajtó

: 699 mm
s2 Névleges méret (Falnyílás méret), 750 mm
s3 -Tök külméret f 732 mm

s4 Tok belméret 656 mm

849 mm 949 mm
900 mm 1000 mm
882 mm 982 mm
806 mm 906 mm


