AJTÓPROGRAM

MAGYARORSZÁG

FELÜLETEK

Otthonunk saját egyéniségünket tükrözi.
Ezért nem dönthetjük el Ön helyett, melyik ajtófelület illik az Ön lakásához. Választását azonban szívesen megkönnyítjük. Saját lakóterének optikai kialakítása mellett gondoljon arra is, milyen felületet szeretne az Ön által kívánt ajtóhoz.
Hogy biztosan dönthessen, részletesen bemutatjuk átfogó ajtóprogramunk felületeit.

Furnér

Kanadai juhar

Bükk

Tölgy

Amerikai cseresznye

Amerikai mogyoró

Mahagóni BL01

Tobaco
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Lamikor

Tölgy, világos

Cseresznye

Mogyoró

Vörös bükk, világos

Fehérlakk

Juhar

Tölgy, világos

Cseresznye

Mogyoró

Vörös bükk, világos

Fehérlakk

Juhar

Dekor

Fehérlakk

Hasonlít a RAL 9010-hez

Tömör fa

Lucfenyő (lakkozás nélkül)
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DEKOR AJTÓK, Típus 41+42
Alternatívát kínál a
valódi fa mellett.
A legkorszerűbb fényképészeti
technikák olyan fa-reprodukciókat hoznak létre, melyek
megdöbbentően természethű
és egyöntetű megjelenésűek.
A dekorképek egységes rajzolata gondoskodik arról, hogy
az egész lakótérben folytonos
legyen az ajtók megjelenése.
A dekor ellenáll a kímélő tisztítószereknek, és így könnyen
kezelhető. Sok év elteltével sem
sötétedik meg.

60 mm

41/00 Vörös bükk, világos Dekor

41/00 Cseresznye Dekor

41/00 Tölgy, világos Dekor

Tele ajtó

Tele ajtó

Tele ajtó

41/00 Juhar Dekor

41/00 Mogyoró Dekor

42/00 Fehér Dekor

Tele ajtó

Tele ajtó

Tele ajtó

Felár
Üvegkivágással LA-D1000

Felár
Üvegkivágással LA-D1550

Az ajtóelem részei: ajtólap papírrács betéttel. (Könnyített forgácslap-betét felár ellenében). M6-os tok BB zárral és pántokkal kilincs és cím nélkül.
Az üvegezhetö ajtolapok üveg nélkül, üvegezö léccel. Az ajtóelemek megrendelhetök (DIN1985) DIN 2110 és magyar szabvány szerint. Tokméretek különbözö
falvastagságokhoz.
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LAMIKOR/ CPL AJTÓK, Típus G1
Ez a felület sok mindent nyomtalanul
elvisel.
A Lamikor különösen jól ellenáll karcolásnak, kopásnak és
ütésnek. Könnyen ápolható és
oldószer-álló, ezért a szennyeződések, rákenődött anyagok, még
akár ragasztó-maradványok is
problémamentesen eltávolíthatók róla. A természetes kinézetű
fafelület alig különböztethető
meg a valódi fától. Mivel pedig
szín- és fényálló, nem sötétül be
a Lamikor felület.

60 mm

G1/00 Vörös bükk,
világos Lamikor

G1/00 Cseresznye Lamikor

G1/00 Tölgy, világos Lamikor

Tele ajtó

Tele ajtó

G1/00 Juhar Lamikor

G1/00 Mogyoró Lamikor

G1/00 Fehér Lamikor

Tele ajtó

Tele ajtó

Tele ajtó

Felár
Üvegkivágással LA-D1000

Tele ajtó

Felár
Üvegkivágással LA-D1550

Az ajtóelem részei: ajtólap papírrács betéttel. (Könnyített forgácslap-betét felár ellenében). M6-os tok BB zárral és pántokkal kilincs és cím nélkül.
Az üvegezhetö ajtolapok üveg nélkül, üvegezö léccel. Az ajtóelemek megrendelhetök (DIN1985) DIN 2110 és magyar szabvány szerint. Tokméretek különbözö
falvastagságokhoz.
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FURNÉROZOTT AJTÓK, Típus 39

39/00 Kanadai juhar furnér

39/00 Bükk furnér

39/00 Tölgy, világos furnér

39/00 Amerikai cseresznye furnér

Tele ajtó

Tele ajtó

Tele ajtó

Tele ajtó

Az ajtóelem részei: ajtólap papírrács betéttel. (Könnyített forgácslap-betét felár ellenében). Z39 Top Soft tok BB
zárral és pántokkal kilincs és cím nélkül. Az üvegezhetö ajtolapok üveg nélkül, üvegezö léccel. Az ajtóelemek
megrendelhetök (DIN1985) DIN 2110 és magyar szabvány szerint. Tokméretek különbözö falvastagságokhoz.
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Minden furnérozott
ajtó a természet
egyedi ajándéka.
Az egyéni erezetek és struktúrák egyedülállóvá teszik a valódi
fafelületeket.
Az évek múlásával a fa árnyalata még kifejezőbb jelleget ölt.
Egyébként: egyetlen fatörzsből
több ezer négyzetméter furnér
nyerhető.

Ajtók üvegkivágással LA-D1561
75 mm

Felár
Üvegkivágással LA-D1000

A tokboritás sarkos
élkiképzéssel lehetséges.

A tokboritás sarkos
élkiképzéssel lehetséges.

39/00 Amerikai mogyoró furnér

39/00 Mahagóni BL01 furnér

39/00 Tobaco furnér

Tele ajtó

Tele ajtó

Tele ajtó

Az ajtóelem részei: ajtólap papírrács betéttel. (Könnyített forgácslap-betét felár ellenében). Z39 Top Soft tok BB
zárral és pántokkal kilincs és cím nélkül. Az üvegezhetö ajtolapok üveg nélkül, üvegezö léccel. Az ajtóelemek
megrendelhetök (DIN1985) DIN 2110 és magyar szabvány szerint. Tokméretek különbözö falvastagságokhoz.

Felár
Üvegkivágással LA-D1561
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DESIGN AJTÓK
A DESIGN kivitel
több komfortérzetet
nyújt.
A design ajtók megragadóak,
kiváló feldolgozási minőségük
és feltűnően elegáns furnérképük miatt. Az aktuális trend
kereszt-furnérozás a legszebb
és leginkább divatos faanyagokkal sok modellnek különleges hangsúlyt biztosít, és a
korszerű lakásban is magára
vonja a ﬁgyelmet.

Ajtók üvegkivágással LA-D1561

75 mm

F40/00 bükk (furnér)

F40/00 juhar (furnér)

F40/00 amerikai mogyoró (fur.)

F40/00 amerikai cseresznye (fur.)

Tele ajtó

Tele ajtó

Tele ajtó

Tele ajtó

Az ajtóelem részei: ajtólap papírrács betéttel. (Könnyített forgácslap-betét felár ellenében). Z39 Top Soft tok BB zárral és pántokkal kilincs és cím nélkül.
Az üvegezhetö ajtolapok üveg nélkül, üvegezö léccel. Az ajtóelemek megrendelhetök (DIN1985) DIN 2110 és magyar szabvány szerint. Tokméretek különbözö
falvastagságokhoz.
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F41/00 bükk (furnér)

F41/00 juhar (furnér)

F41/00 amerikai mogyoró (fur.)

F41/00 amerikai cseresznye (fur.)

Tele ajtó

Tele ajtó

Tele ajtó

Tele ajtó

F40/00 tölgy (furnér)

F40/LA-D1561 juhar (furnér)

F41/00 tölgy (furnér)

F41/LA-D1561 bükk (furnér)

Tele ajtó

Üvegkivágással

Tele ajtó

Üvegkivágással

Az ajtóelem részei: ajtólap papírrács betéttel. (Könnyített forgácslap-betét felár ellenében). Z39 Top Soft tok BB zárral és pántokkal kilincs és cím nélkül.
Az üvegezhetö ajtolapok üveg nélkül, üvegezö léccel. Az ajtóelemek megrendelhetök (DIN1985) DIN 2110 és magyar szabvány szerint. Tokméretek különbözö
falvastagságokhoz.
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TISZTAÜVEG AJTÓK
Mindig szép.
Az egytáblás biztonsági üveggel
és a különleges tömítéssel
való kialakítás folytán ezek a
csúcs-minőségű, tisztaüveg
ajtók illeszkedő tokokkal együtt
ideális és korszerű megoldást
nyújtanak a világos és barátságos lakáshoz. Különböző
üvegfajták állnak rendelkezésre,
melyek különböző mértékben
engedik át a fényt.

75 mm

Tokok
Juhar

Bükk

Tölgy

Cseresznye

Mogyoró

Mahagóni

Tobaco

Fehér

Tisztaüveg ajtó G10/00

Tisztaüveg ajtó G10/01

Tisztaüveg ajtó G10/02

úsztatott üvegből

selyemfényű Satinato üveggel

Master Carre üveggel

Az ajtóelem részei: Teljes üvegajtó polírozott élekkel ESG 8 mm
2db üvegajtó pánt, Z39 /GT TOP Soft ( furnérozott tok) zárszekrény, kilincs, pánt (15. oldal)
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STÍLAJTÓK
Legyen Ön is stílusos.
Időtlen, elegáns, és igen
lakályos! E modellek mesteri
feldolgozása komoly alternatívát
jelent mindazoknak, akik
korszerű minőségben szeretnének lakókomforthoz jutni.
Az összes stílajtó kapható
üvegkivágással is.

75 mm

S52/00 tölgy furnér

S52/00 amerikai cseresznye furnér

S51/00 bükk furnér

S51/LA-B kanadai juhar furnér

Tele ajtó

Tele ajtó

Tele ajtó

Üvegkivágással

S50/00 tölgy furnér

S53/00 amerikai cseresznye furnér

S54/00 bükk furnér

S54/LA kanadai juhar furnér

Tele ajtó

Tele ajtó

Tele ajtó

Üvegkivágással

Az ajtóelem részei: ajtólap papírrács betéttel.(Könnyített forgácslap-betét felár ellenében) A tele ajtólapok furnér borítással és rátétléccel készülnek. Z39 Top
Soft tok BB zárral és pántokkal kilincs és cím nélkül. Az üvegezhetö ajtólapok üveg nélkül, üvegezö léccel. Az ajtóelemek megrendelhetök (DIN1985) DIN 2110
és magyar szabvány szerint. Tokméretek különbözö falvastagságokhoz.
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TÖMÖR LANDHAUS AJTÓK, Típus 02
Természetes lakóérzet, természetes
környezetben.
A természetes növekedés vonalai
minden ajtót egyedivé tesznek.
Az idők során a fa erezete még
inkább kifejezésre jut. A kizárólag tömör fából történő felépítés
különösen robosztussá teszi az
ajtót. A kisebb felületi károsodások pedig problémamentesen,
házilagosan javíthatók.

65 mm

02/02 Tömör lucfenyő

02/LA Tömör, nyers lucfenyő

02/02-B Tömör nyers lucfenyő

02/LA-B Tömör, nyers lucfenyő

Tele ajtó

Üvegkivágással

Tele ajtó

Üvegkivágással

02/04 Tömör, nyers lucfenyő

02/04-LA2 Tömör, nyers lucfenyő

Tele ajtó

Üvegkivágással
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Az ajtóelem részei: ajtólap tömörfa. pántokkal és BB zárral, kilincs és cím
nélkül. Lehetséges üvegtípusok a 15. oldalon találhatóak. Az üvegezhető ajtólapok üveg nélkül, üvegező léccel. Az ajtóelemek megrendelhetök
(DIN1985) DIN 2110 és magyar szabvány szerint Tokméretek különböző falvastagságokhoz.

FEHÉRLAKK, Típus 20
A legszebb motívum új
ajtók számára.
A klasszikusan szép fehér ajtók különleges
interpretációban. A Motiv ajtók mindenkit
megkapnak, visszafogott, decens karakterükkel, és összekötik a klasszikus és a
modern megjelenést. A gondosan kivitelezett süllyesztett motívumok érdekes fényárnyék játékukkal izgalmas megjelenésűek.

65 mm

20/02-B Fehér festéssel

20/LA-B Fehér festéssel

20/04 Fehér festéssel

20/04-LA2 Fehér festéssel

Tele ajtó

Üvegkivágással

Tele ajtó

Üvegkivágással

Ajtóelem részei: Ajtólap könnyített forgácslap betéttel, pántokkal, BB-zárral,kilincs és cím nélkül, készre lakkozott. Az üvegezhető ajtólapok üveg nélkül, üvegező léccel. Tok: proﬁlozott, tokméretek a különböző falvastagságokhoz. Az ajtóelemek megrendelhetők (DIN1985) DIN 2110 és magyar szabvány szerint
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LAKÁS BEJÁRATI AJTÓK, T30-1 Typ P1 - H
Az ajtó a lakás névjegykártyája.
Ki mondta, hogy a lakás bejárati
ajtaja soha nem lehet lakályos?
A legszebb fafelületek választhatók ki az ajtólap és a tok számára. Azt, hogy világos furnért
vagy sötétet kíván, Ön saját ízlése szerint választhatja ki.
A külső szépséghez azonban
a belső biztonság is hozzátartozik. A különleges ajtólap
hang- és tűzgátó illetve igényei
szerinti biztonsági funkcióknak
is megfelel.

Kanadai juhar

Bükk

Tölgy

Tölgy világos

Tölgy BF

Tölgy Schoko BF

Cseresznye BF

Mahagoni

Limba

Limba festhető

Hegyi juhar lamikor

Vörösbükk v. lamikor

Cseresznye lamikor

Fehérlakk RAL 9010

T30 Tűzgátló ajtó falcméret 13 x 25,5 mm 42 mm vastag különleges tűzgátló betétszerkezettel, 2 nikkelezett V-8037 WF- S pánttal, tűzgátló cilinderbetétes zárral, három oldalon fedett élkeményfa, látható tűzgátló sávokkal, besorolás II klímaosztály. Padlótömítés alkalmazása esetén a hanggátlás Rw,R = 27dB. Többpontos zár alkalmazásával az ajtó a tömör falszerkezetbe épített fémtok alkalmazása esetén 1627 WK 2
osztálynak megfelelő betörésgátlást biztosít. Támadási oldal = zárási oldal. A magyar Tűzvédelmi tanúsítvány csak a vizsgálati bizonyítványban leírt fémtokkal illetve megfelelő tűzgátló kilinccsel érvényes. Vasalatok nélküli szállítás , beépítés esetén a tanúsítvány érvényét veszti. Emi engedély
száma A 132 / 1997.
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TARTOZÉKOK
TOKOK

Tok-proﬁl fehérre festve
(proﬁlozott/szögletes)
a 20-es típusú ajtóhoz (Ajtó,
könnyített forgácslap-csík
betéttel) >>> 13. oldal

Tok-proﬁl tömörfa
(proﬁlozott/szögletes)
a 02-es típusú ajtóhoz (tömör fa)
>>> 12. oldal

M6 tok (lekerekítve/lekerekítve)
a 41+42-es típusú tokhoz (papírrács)
dekor fóliában >>> 4. oldal
és G1 típushoz (forgácslap csíkok),
Lamikorból >>> 5. oldal

Z-39m / T30 Top Soft tok (lekerekítve / lekerekítve)
Visit 3 típusú ajtóhoz (tűzvédelmi és zajvédelmi térkitöltés)

VASALAT-CSOMAG
TISZTAÜVEG AJTÓKHOZ

VASALATOK

Atlanta
natúr, alumínium

Rimini
Matt, krómozott

Emi
Matt, krómozott

Paris
F1 alumínium, natúr

OPTIKAI KITEKINTŐ

SZELLŐZŐRÁCS ÉS SZELLŐZŐRÁCS KIVÁGÁS
fehér

Zárszekrény: Studio Private Line
Kilincsek: kerek formával
Pánt: Pur
EV 1 eloxált (alumínium színű)
EV 5 eloxált (arany színű)
Rozsdamentes acélhoz hasonló
(mattra eloxált)

réz/króm

beige

takarógyűrűvel
sötétbarna

ÜVEGEK

Float

Satinato

Master Carre

Kathedral

Üvegkivágások

Üvegkivágások

Üvegkivágások

Üvegkivágások

LA-D1000
LA-D1561
Design C
02/LA
02/LA-B
02/04-LA2
20/LA-B
20/04-LA2
M4

LA-D1000
LA-D1561
Design C
02/LA
02/LA-B
02/04-LA2
20/LA-B
20/04-LA2
M4

LA-D1000
LA-D1561
Design C
02/LA
02/LA-B
02/04-LA2
20/LA-B
20/04-LA2
M4

LA-D1000
LA-D1561
Design C
02/LA
02/LA-B
02/04-LA2
20/LA-B
20/04-LA2
M4
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INFORMÁCIO

MÉRETTÁBLÁZAT

HU 2070

DIN 2110

Falnyilásméretek

Rendelési

ideális

minimum

maximum

méret

625 x 2125 mm

635 x 2130 mm

720 x 2170 mm

610 x 2110 mm

750 x 2125 mm

760 x 2130 mm

845 x 2170 mm

735 x 2110 mm

875 x 2125 mm

885 x 2130 mm

970 x 2170 mm

860 x 2110 mm

1000 x 2125 mm

1010 x 2130 mm

1095 x 2170 mm

985 x 2110 mm

640 x 2095 mm

650 x 2100 mm

710 x 2140 mm

610 x 2070 mm

740 x 2095 mm

750 x 2100 mm

810 x 2140 mm

710 x 2070 mm

890 x 2095 mm

900 x 2100 mm

960 x 2140 mm

860 x 2070 mm

990 x 2095 mm

1000 x 2100 mm

1060 x 2140 mm

960 x 2070 mm

JELD-WEN Magyarország Kft., 8960 Lenti Gyár u. 4., 8961 Lenti Pf. 97.
Telefon: +36 92 551 920, Telefax: +36 92 351 106
Kérem vegye ﬁgyelembe, hogy a furnéros ajtóknál az anyag alapja a fa,
egy természetesen létrejött termék ezért anyagában szerkezeti és színbeli különbségek lehetségesek.
A nyomtatási hibák, a terméktechnikai változások és a színbeli eltérések lehetőségét fenntartjuk.
Példányszám: 10.000 / 2009

