
Üvegajtók 
 

Ai i ivc'ga[Iok 515 mér elengenllieli't lumi ulmn elve valtak a modern ős nagyvoiial ij laklie 

re,ideiesilek. Beengedheti a fonyl miinden hmvlyisegbe. ezáltal a lakása barátsagovabbim ' 
válhat, A természetes fény. erövel es energiával lölt fel minket. Ezért pont ott nem 

szabad lemondanunk róla, ahol a legtöbbet szeretünk lenni. . a saját otlhonunkban. 

Ajtólap kiviteiek 

8 mm vastag, egyréteg ű , edzett bi/lonsági (ESG) üveg. A. üveg edzését követ ően ellen- 

állóvá vÁlik az ütések, az elcsavarodas ós hömórsókletváltozússal szemben. Az ESG 

üvegek törése esetén sok apro ilarabra Csili Szét, így elkerülhetjük a súlyos sémülösekn't, 

Lakótérben, iroda ős kózepilletekborl egyaránt. korlatozás nlk ű l használható. A kalalii 

gimshan szereplő  üvegajtók harinnly lakkal s,iumhmi1on komnbimmálhat ők. A mneganfotl kuaS 

esak a, uveglapr.,í klilliit ke/ 1; 

—i, 

/ 

M űszaki leírás 

SOLID Bázis ajtócsalád - DEKOR felülettel 

- 	 LJniver,l,s rilegoldast jülciiteriok luliulciifelelib fiiIhasznilási teruletekre. Kedvezú az 

' 	ariik, praktikusak ős mindenhol a legjobb tulajdonságaikat mutatják. 

' 	Ajtólap kivitelek 

TB WA RR tele kivitelu ajtolap 

Papírracs szerkezetú betétrész, végleges DEKOR tekiletképzés, Poslformrng kerekítolt 

élkőpzés, állítható gondozásrnentes pántok, dupla keretszerkezet. vetemedésmentos es 

alaktarló, normál zárral. 

L'LA'RR mélyQn üvggbejyeskjy1oj 	jjjk 160/160/160/400 mm) 

Végleges DEKOR felületképzés, PosUorming kerekített élképzés, állítható gondo,', 

mentes pántok, dupla kerotszcrko,ot, velenloddsnienles ős alaktarló, normál zarral. 

viiiiazonos uveghesiorila Weo-1.de ilkug ii;kiil  

SOLID Exkluzív ajtócsalád - CPL felülettel 

I egyen az a Saját otthona Vagy agy munkahelyi iroda: biztos lehet benne, hogy a CPL 

i'lúleten még a legmostohább korülrvióiryck Sem hagynak nyomot. Egy új ajtogyártási 

chnologia egyedülalló képhúegci cv 100k. 0v faroprodukciókat eredményez, igya 

'i inevietes fától alíg lehel megkíl Ici, ls/ti't 5. 

Ajtólap kivitelek 

I UI RSTRP,jele kivitela üjtoíap 

reges forgácsiapcsik szerke/ele bottresz, vegleges CPL felületképzes, Postforming 

kt'rekitelt élképzés, állitható gondozásmentes pántok, dupla keretszerkezet, voteiiv'iliv 
centes ős alaktartó, normál ‚árral. 

16,01160116,0J400 mm) 
Vegleges CPL felületképzés, Postrorming kerekített élképzés, állítható gondozasincii 

les pántok, dupla keretszerkezel, velemedésmentes és alaktartó, normál zárral, szín 

azonos üvegbeszoritó léccel, ne uveg nélkül értcndö. 

FURNÉROZOTT ajtócsaládok - valódi fa felülettel 

Ajtótok kivitelek 

EURLlyáelkiljZ,QtQk 

Illülag 'siurelhute kivitel, mmdcc el' ki'i,l',iiult. cuki 'y, i'' . III 10.1)1 luliilutkepies. beepitelt 

liiiintoi1iti'v, fe.m panttáska ás gonilo;isnii 'lii ,  '. 1.111111k. GO 111111 v,i'k's hriiilav. 

SOLID Exkluzfv ajtócsalád kivitelek: 

• 	I gevia rnyu, johhos vagy halok riyilt , kis,! 'II ii 

• 	vtiiidard és MÉRETRE GYARTOT1 kivili'I!v'ii 

• 	teloaltökent is rendelhet ő  
• 	íívcgajtrva I kombinálhato lok.s/('rku/ul 

Ajtótok kiviteiek 

E3JRE iovitotu ajkitkak 

lJloli1', s,'crellictö kivi1l, iii,ide,i 'lv' ki,' ki!'!), v'l',k'Jt,'' .1:l'l l''Iiili;!kivp,cs, beépített 

p,iiiiiitoinitivs, lőni panttavka es giiric!ivisiiii'iitu. iiiiiiik, III liii s/i'lcs Iiirílás. 

SOLID Exkluzív ajtócsalád kivitelek: 

• 	Lgyszérnyú, jobbos vagy balos nyilo kiv/iIl'c 

• 	Standard ős MÉRETRE GYÁRTOTT kivit»lls'ii 

• 	Tiiloajtóként is rendelhető  

• 	IJvegajtóval kombinálható toksnerkv''i't 

A nemes faaiiyagbol kos/alu luriicira lcrmés,etliu, eleven karakter jellem/o A 	 Ajtótok kivitelek 

faanyagok gondos kiválasztasa es a mesteri megmunkálása az ajtón ás a tokon is 	 [13 LC,. FURUjiietve_FU-RE.'klvlWju u1o1vk 
kiegyensúlyozott felulelkiapel nrerlmrriycz. A szirihu lakkréteg egyéni jelleget kolcsu,iii, 	lIloOg s,crullietb k,vitel. vegleges felületkepzes, bcepitett guiilttömitcs, fém pánttáska 
inmidr'ii furiiero,olt ajlorikiiiik. 	 I" ',ii!i(lii/isiii€'iitPv padok 50 mm. illelve 60 inni vzÓles bontás. 

Ajtólap kivitelek 

[6 R$[-L J13RST;RLI illetve jB [IS ő l, lile kivitelu JQJIp 

Uicges lorgacsiapcsik illetve niiugov lo,gai:slili 'v,erkezetú betétresz. végleges IiIii 

letképzés, sarkos elkepzés, allithato gondo,'asiiiciites pántok, dupla keretsicrkr',ct, 

vetemedésmentes ős alaklarti, normál ‚arral. 

* Az Intarsia l/S ajtók luggóleges része kerekitett ajtólap éllel készul 

LAKKOZOTT FEHÉR ajtócsaládok 

A liivalo es környczetkiiiii'li,. inIliiiIiIya sug,.uiikri kc'iiicnyedo okul lakkal. a dclii 

gyartasban használt korszeru robottcchiiologiaval tÓrten ő  felhordási eljárasokkai ős 

a folyamatos minőségellenő rzóssel gondoskodunk arról, hogy a Lenteam ajtók még 

hosszú évek elteltével se vesitsk cl varázslatukal. 

Ajtólap kivitelek 

eJIjV,ACIÜ ajTólap 

Előmnerevitett papírrács illetve üreges forgácslap I szerkezet ű  betétrész, vúgleges leli) 

etképzés, kerekített élkmtpzés*,  állíthalo gondozásmentes pántok, dupla keretsicrkm'iut. 

vetemedésmentes és alaktartó, normál ‚arral. 

1612 mml 

Végleges felületképzés, sarkos elkopzés, allitható gondozésmentes pántok, dupla ke 

retszerkezet, vetemedésmentes es alaktarló, normál zárral, szín azonos iivegbeszoríto 

léccel, de üveg nélkül értendni. Kivéve a Stil ajtócsalácl üveghelyes kiviteleit, amelyek 

kizárólag üveggel szállithatók. Az itt rcndn.'lhc't ő  üveghelyes kivíteleket Satinato 8 mciii 

ESG úveggel szállítjuk. 

A FURNÉROZO'IT ajtócsalád kivitelek: 

• 	Lgyszarnyu, lobbos vagy balos ivyilo kivitrvlliiii 

• 	Tolóajtiimként is rendelhelo 

• 	Uvegajtóval kombinálható tokszcrki.',cl 

Qükk furnér felület esetén a tok sarkos boritassal késiui 
Tolgy furnér felelet eseten a tok kerekitett Imoritas kCszuf 

• * Juhar furnér felelet esetén a tab kerekitott lokmag es lmor,lssal koszul 

Ajtótok kivitelek 

I U IIF Illetve UEC' he,fle!ú.ajtotok 
Ulólag szerelhetó kivitel végleges fehér lukkozotl lcluluikn'p,' ős. beépített gumitömítés, 

félti pítrmttáska ős gondozásmentes pántok. 60 mmmi ilk'tvi' 5)) nim** széles bontás. 

A LAKKOZOTT FEHÉR ajtócsalád kivitelek: 

• 	Ois,iles rivilkuli. mmnirnalista megjelenr's 

• 	Vi 'ialszerú minták. modern tormavezeliss 

• 	ílc'vilet gazdag, klasszikus küls ő  
• 	l.gyszárnyú, jobbos vagy balos miyild kivilelben 

• 	toloajtóként is rendelhet ő  
• 	Llvcgajlóval kombinálhato lokszerkizut 

• A Royal ajtok sarkos ajtóiap éllel készulnek 

Royaf ajtok eseten a tok sarkos bontással keszul 


