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SZIMBÓLUMOK 
ÉS JELENTÉSEIK 

MŰSZAKI ADATOK 

RENDSZEREK 

hangszigetelt ajtók 

égésgátló ajtó 

betörésgátló ajtók 

Az a konfiguráció, amelyben az ajtókeret a 
szárnyhoz van csatlakoztatva, magában foglalja 
a falcos rendszert és a nem falcos rendszert. Az 
előbbinek van egy nyúlványa (hornya), amely 
átfedi az ajtókeretet; az utóbbiban az ajtólap és 
az ajtókeret egységes síkot alkot. Az 
egyedülálló Harmónia rendszer a falba rejtett 
ajtókeretet használ. Az INDOORTECH 
tolóajtót is kínál. 

Az INDOORTECH különleges 
műszaki tulajdonságokkal 
rendelkező ajtókat kínál. 

HARMÓNIA

mechanikai osztály 
II, III vagy IV 

hőáteresztő képesség 

SZERKEZET

MÉRETEK 
Beltéri ajtólapok szabványos méretei lásd a 
6. oldalt (egyes modellek emellett nem 
szabványos méretekben is kaphatók). A 
vonatkozó ajtómodellek 
mérettartományaival és ajtókereteivel 
kapcsolatos információkért keresse fel a 
megfelelő leírást tartalmazó oldalakat. 

füstszabályozó ajtók 

Az ajtólapok
különféle struktúrákon és kitöltéseken 
alapulnak, úgy, hogy kielégítsék a 
különféle vásárlók követelményeit és 
kielégítsék igényeiket. 

AJTÓLAP SZERKEZETE
fa sín és mozaikelem, 
méhsejtszerű kitöltéssel

AJTÓLAP SZERKEZETE
fa sín és mozaikelem, perforált 
forgácslap kitöltéssel 

AJTÓLAP SZERKEZETE 
fa sín és mozaikelem, tömör 
forgácslap töltelékkel

AJTÓLAP SZERKEZETE
ragasztott laminált fa 

AJTÓLAP SZERKEZETE
kiváló minőségű MDF lemez 

AJTÓLAP SZERKEZETE
speciális INDOORTECH 
szerkezet 

IN
D

O
O

RT
EC

H

nem falcos
RENDSZER

falcos
RENDSZER

RTG

éghajlati viszonyokkal szembeni 
ellenálló képesség 

EGYSZÁRNYÚ  
AJTÓK
(mérettartomány) 

”60”-”110”

KÉTSZÁRNYÚ  
AJTÓK
(mérettartomány) 

”120”-”180”

"méhsejt" perforált forgácslap szilárd forgácslap 

BETÉTEK

REVES 
RENDSZER

FALCOS RENDSZER
Az ajtólapnak van egy nyúlványa 
amely átfedi az ajtókeretet

NEM FALCOS RENDSZER
Az ajtólap és az ajtókeret egységes 
síkot alkot

REVES RENDSZER
az ajtólapnak van egy fordított hornya 
(bevágása), amely a kerettel párhuzamos 

HARMÓNIA RENDSZER
a falba rejtett ajtókerettel ellátott 
rendszer 

TOLÓ RENDSZER 
elérhető a toló rendszerhez 

ÚJ ÚJ TERMÉK
új termékek az 
INDOORTECH sorban 

GYORS SZÁLLÍTÁS 
az ajtógyártás 10 
munkanapot vesz igénybe + 
kiszállítás az ügyfélnek 

LEGJOBBAN ELADOTT
legnépszerűbb ajtómodellek 

FEJLESZTŐK 
VÁLASZTÁSA
szakértők által ajánlott 
termékek 

ATTRIBUTUMOK 
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szélesség (Ss) magasság
618   718   818   918  928* (mm) 2020 (mm)

MÉRETEI  
A BELTÉRI AJTÓLAPOKNAK 

szélesség (Ss) magasság
625   725   825   925   950* (mm) 2040 (mm)

ajtólap

Ss (ajtólap szélessége)

40
 m

m

A belső bejárati ajtók és a külső ajtók méretei az ezen 
ajtók adott modelljeinek szentelt oldalakon találhatók. 

nem falcos
RENDSZER

27
 m

m

az INDOORTECH falcos ajtólapjai minden ajtókeretre 
illeszkednek, amelyek megfelelnek a lengyel ipari szabványoknak

ajtólap

falcos
RENDSZER

Ss (ajtólap szélessége)

40
 m

m

TÁVOLSÁG AZ AJTÓLAP ÉS A PADLÓ KÖZÖTT 

Egyszárnyú falcos ajtólap - nyitási irányok 

DUO nem falcos ajtó- nyitási irányok 

HARMÓNIA ajtó - nyitási irányok

REVES ajtó - nyitási irányok 

HARMÓNIA ajtó - nyitási irányok

balos ajtó:
oldal látható pántokkal 

jobbos ajtó: látható 
pánttal ellátott oldal 

jobbos ajtóbalos ajtó 

Kétszárnyú falcos ajtólap - nyitási irányok  

balos ajtó:
fő bal oldali szárny - jobb oldali 
zár

jobbos ajtó:
fő jobb oldali szárny - bal oldali zár 

befelé nyíló
balos ajtó

befelé nyíló
balos ajtó

kifelé nyíló
balos ajtó

kifelé nyíló
jobbos ajtó

befelé nyíló
jobbos ajtó

befelé nyíló
jobbos ajtó

A fogantyú magassága a normál 
magasságú ajtó magasságához - 
1040 mm a szárny alsó szélétől 

A fogantyú magassága a normál 
magasságú ajtó magasságához - 
1113 mm a szárny alsó szélétől A markolat magassága a modelleknél: SONATA, TIARA, SIMPLE, SUBLIME 

11
13

 m
m

 - 
fa

lc
os

 a
jtó

 *;
 

10
40

 m
m

 - 
fa

lc
os

 a
jtó

Rövidítve max. 100 
mm-re a tetejétől 

Normál magasság 

11
13

 m
m

 - 
fa

lc
os

 a
jtó

 *;
 

10
40

 m
m

 - 
fa

lc
os

 a
jtó

Magasasbb

11
13

 m
m

 - 
fa

lc
os

 a
jtó

 *;
 

10
40

 m
m

 - 
fa

lc
os

 a
jtó

* Fém ajtókeret esetén a fogantyú nem szabványos magasságban helyezkedik el

10
40

 m
m

 

11
13

 m
m

 

változat svájci küszöbértékkel (opció)

CSÍKOK CSATLAKOZÁSA

alapértelmezett opció - 90 ° -os szögben 
összekapcsolt architravek (a DIN 

B ajtókeretre, a DUO és a DIN 
DUO ajtókeretre vonatkoznak) 

20
 m

m

60 mm

ajtólap

padlószint

fa küszöbajtólap

od
 1

0 
- 1

2 
m

m

padlószint

*szélesség“90 plus”
Ajtókerettel ellátott belső ajtók teljes mérettartománya – 118-137 o.
FOGANTYÚMAGASSÁG 
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SZÍNEK 
ECO Környezetbarát és kopásálló felület. 

* az értékesítési részleggel egyeztetve elérhető
A tényleges színek eltérhetnek a katalógusban nyomtatottaktól. Az ajtólapok, az ajtókeretek és a távtartókeretek színárnyalatai közötti különbségek elfogadhatók 

SONE A LONE CPL felületkezelés további egyedi, valódi faszemhatással. 

148 kávé hamu 

HIGH 
ECO felületkezelés további 
valódi faszemhatással 

UT PLUS 
Megerősített felület selymes tapintási tapasztalattal 
és speciális ujjlenyomat-biztos bevonattal. 

976 Lengyel tölgy 993 Királyi antracit 994 Királyi hamu 995 Királyi merbau 996 Lengyel hamu 997 Királyi nugát

SONE CPL 0,5 mm* A CPL 0.5 laminátum tulajdonságait és ellenállását biztosító felületi felület további egyedi, valódi faszemhatással. 
Közüzemi épületekhez ajánlott és intenzív ajtóhasználati körülmények esetén alkalmazható, pl. szállodákban és irodákban. 

120 fehér 121 tölgy 132 dió 135 Angol tölgy 141 Salinas tölgy 158 mézes tölgy 

159 delano tölgy 

640 grafit  641 titán 642 fehér 643 bézs  644 fekete

ÚJ ÚJ

230 gran tölgy 254 Királyi antracit H      255 Lengyel kőris H 276 Lengyel tölgy 292 Királyi gesztenye 293 Királyi antracit 

294 Királyi hamu 295 Királyi merbau 296 Lengyel hamu 297 Királyi nugát 298 Királyi merbau H 299 Királyi kőris H 

ÚJ



8      * elérhető az értékesítési osztály részvételével 
A tényleges színek eltérhetnek a katalógusban nyomtatottaktól. Az ajtólapok, az ajtókeretek és a távtartókeretek színárnyalatai közötti különbségek elfogadhatók. 

Közüzemi épületekhez ajánlott, rendkívül ellenálló felületkikészítés, amely intenzív ajtóhasználati körülmények között 
alkalmazható, pl. szállodákban és irodákban.
Az ajtólapok, az ajtókeretek és a távtartókeretek színárnyalatai közötti különbségek elfogadhatók. 

820 fehér 221 bükkfa 222 szürke 223 cseresznye 225 terra tölgy 227 delano tölgy 229 tölgy 

821 antracit 844 fekete 847 ipar 1 848 ipar 2 849 ipar 3 863 prémium dió 

LAMINÁLT 

CP
L 

0,
2 

m
m

CP
L 

0,
5 

m
m

*
CP

L 
0,

7 
m

m
*

H
PL

*

920 fehér 251 bükkfa 252 tölgy 259 szürke 921 antracit 965 wenge 923 cseresznye 

948 ipar 2 949 ipar 3

720 fehér 771 beech 765 wenge 723 cseresznye 

763 prémium dió  747 ipar 1 748 ipar 2 749 ipar 3 725 terra tölgy 744 fekete

A HPL színek a következőkre vonatkoznak:
DEC, DEC INVEST, Harmonikaajtó, 
hangszigetelt ajtó, CER PLUS, B-30, C-30, RC3. 

LONE CPL Felület kidolgozása védőbevonattal a kopás és vegyi anyagok ellen.
Közüzemi épületekhez ajánlott és intenzív ajtóhasználati körülmények esetén alkalmazható, pl. szállodákban és 
irodákban. 

240 meszelt szil V 241 homok szilfa V 242 szürke szil V 243 delano tölgy 244 fekete 247 ipar 1 248 ipar 2 

249 ipar 3 250 terra tölgy 258 fehér 260 fehér tölgy 263 prémium dió 265 wenge 267 meszelt szil H

268 homok szil H 269 szürke szil H 289 szürke 531 antracit 

944 fekete825 terra tölgy

779 tölgy

963 premium dió 947 ipar 1

772 szürke 721 antracit
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CSOPORT I   felár ellenében
6020 7002 7042 8000

CSOPORT II   felár ellenében
1000 1001 1002 1012 1013 1014 1015 1020 3011 3016 4002 4006 5001 5002 5005 5007 5008 5009 5010 5012 5013 5015 5017 5019 5020 5022 5024 6000 6001 6004

6005 6007 6009 6012 6013 6014 6015 6016 6021 6022 6024 6026 6028 6029 6032 6034 7000 7001 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016

7021 7022 7023 7024 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7043 7044 7045 7046 7047 8001 8003 8007 8008 8011 8014 8015 8016 8017

8019 8022 8023 8025 8027 8028 9001 9010 9016 9018

CSOPORT III   felár ellenében
1011 1021 1027 1037 2011 3009 3012 3013 3014 3015 4010 5003 5004 5011 5014 5018 5021 6002 6006 6008 6010 6017 6018 6025 6027 6033 8002 8004 8012

CSOPORT IV   felár ellenében
1007 1016 1018 1032 2000 2004 3000 3002 3003 3004 3005 3007 3017 3018 3027 4001 4003 4004 4005 4007 4008 4009 5000 5023 6003 6011 6019 6031 8024

CSOPORT V   felár ellenében
1003 1004 1005 1006 1017 1019 1023 1024 1028 1033 1034 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2012 3001 3020 3022 3028 3031 6037

A tényleges színek eltérhetnek a katalógusban nyomtatottaktól. Az ajtólapok, az ajtókeretek és a távtartókeretek színárnyalatai közötti különbségek elfogadhatók. 

311 fényes tölgy 312 limba 334 Európai tölgy 

370 fehérfoltos tölgy      378 svájci fehér fenyő 

000 fehér (NCS s0500-N) 001 fehér (RAL 9003) RAL és NCS színek 002 fekete (RAL 9005)

323 rusztikus tölgy 340 ébenfa 351 marrone 371 szarvasgomba tölgy  372 kávé tölgy 376 acél tölgy 

377 platina tölgy 390 természetes dió 404 sötét dió 405 fényes dió 421 cappuccino 422 mokka 

424 tíkfa 431 természetes tölgy 432 közepes dió 433 fekete tölgy 

A. CSOPORT 

B. CSOPORT 

C. CSOPORT

VENEERED

FESTETT FEKETE 

Az INDOORTECH furnérozott ajtókat környezetbarát UV lakk vonja be. Természetesen jobban 
ellenáll a karcolásoknak és a fénynek, mint a szokásos lakkok, beleértve a több rétegben fektetett 
lakkokat is. A furnérok tényleges színárnyalatai és faszemei változhatnak, mivel természetes 
furnérokat használnak. 

Környezetbarát akrilfestékek, RAL és NCS színek * (a fémesek 
kivételével) - felár ellenében kaphatók az egyes modellek 
színtáblázatának megfelelően 

RAL PALETTE - a színek megoszlása a szín intenzitási fokozata szerint (nem alkalmazható a fém ajtókeretre). RAL színpaletta fém ajtókeretekhez - 138. o. 

* NCS színek - konzultálva az értékesítési részleggel

KLASSZIKUS ajtó 
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REVES ajtó, balos
TE rejtett zsanér 

REVES ajtó, jobbos
TE rejtett zsanér 

DUO nem falcos 
jobbos
DUO rejtett zsanér

DUO nem falcos 
balos

DUO rejtett zsanér

max 90°

max 180°max 180°

max 90°

REVES RENDSZER
Ajtó fából készült sínből és cölöplemezből, két HDF deszkával tetején. A 
szokásos töltés méhsejtszerű réteg. Perforált forgácslap töltelék és szilárd 
forgácslap töltés felár ellenében. A REVES ajtólap lapos kivitelben kapható 
(üvegezés nélkül): CAM, SIM, SUB, TIA, SON, IMP, INTAMB HAP DEC, 
DEC LUX, VIL, INV. 

Az ajtó megfelel a PN-EN 14351-2: 2018-2 szabványnak. A DUO és a 
REVES rendszerek kombinációja új belső elrendezési lehetőségeket kínál. 
Lehetővé teszi, hogy a különböző irányokban nyíló ajtó a külső oldalról 
nézve azonos megjelenésű legyen folyosó oldala. A sík felülete mindkét 
rendszerben egy síkban van a ajtókeret felülete, egyetlen síkot alkotva vele. 
A zsanérok rejtve maradnak, ezért a szerkezetükben a különbség nem lesz
a folyosó felől látható. 

DUO rejtett zsanér, ezüst színű - 
DUO rendszer 

TE rejtett zsanér, ezüst színű - 
REVES rendszer 

REVES 
RENDSZER

“60”-”100”

Class II, III

ÚJ

Ha a DUO készletét választja
és a REVES rendszereknél az ajtólapok 
zsanérokban különböznek. RENDSZER 
DUO - DUO rejtett zsanér A RENDSZER 
REVES - TE rejtett zsanér 

ajtólap a REVES rendszerben (bal oldal), jobb - befelé nyitva; 
ajtólap a DUO rendszerben (jobb oldal), bal - kifelé nyitva 

REVES AJTÓLAP ÁRA: 
felár a kiválasztott rendelkezésre álló 
REVES rendszer áráértmodell REVES 
ajtókeret 136. o. 

FELSZERELTSÉG 

ALAPÉRTELMEZETT 
mágneses zár zár, kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), hengerhez 
(távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: rejtett TE szatén króm
(„60” - „80” - 2 db, „90” - „100” - 3 db) 
TOVÁBBIAK (felár ellenében elérhető) 

perforált forgácslap töltés 
szilárd forgácslap feltöltés (harmadik zsanér ajánlott) 
harmadik zsanér az ajtólapban vagy állítható forgópánt: rejtett TE szatén 
króm „60” - „80” szélességű 
standard ezüst színű zár fekete vagy csiszolt 
arany színűre cserélve 
standard ezüst színű zár, fekete vagy csiszolt 
arany színűre cserélve 
ajtó 50 mm-rel magasabb
ajtó 55 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb 
A kapu maximális magassága a REVES kerettel - 2138 mm 

rendszerben (jobb oldal), bal - kifelé nyitva
DUO 
Ajtólap a REVES rendszerben (bal oldal), jobb - befelé nyitva ;; ajtólap a 
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falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

“60”-”110”

ÚJ

BELSŐ AJTÓ
SZOBÁKHOZ  
REPERZÁCIÓS RENDSZERREL 

A következő modellek rekuperációs kárpitos ajtókat tartalmaznak:
CAM, SIM, TIA, INTAMB, IMP, SON, DEC, DEC LUX, HARMONY, 
SUB, ANM, VIL, VER.
Az ajtólapok 20 mm-rel rövidebbek, mint a szokásos magasság,
azaz 2000 mm (árengedményes rendszer) és 2020 mm (árengedmény 
nélküli) rendszer és a HARMONY befelé nyílt), 2030 mm (a 
HARMONY kifelé nyílt); az ajtókeret magassága továbbra is standard. 

rekuperációs berendezés

rekuperációs kárpit CAM ajtóban, 00 mintás, DIN állítható keret 

NEM FALCOS DOOR FALCOS DOOR

10
50

11
23

10
20

10
93

30 30
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Az ajtó fából készült sínből és cölöpökből áll, tetején két térbeli deszka 
található, amelyet környezetbarát RAL és NCS akrilfestékkel festenek. A 
szokásos töltés méhsejtszerű réteg.
A C modell látható fa szemcsés hatású, vízfestékkel festett felülettel, a 
CLUX modell pedig sima felülettel, akril festékekkel befejezve. A C ajtó 
nem alkalmazható nem kedvezményes rendszerrel. 

C ajtó, 00 mintás, DIN állítható ajtókeret 

C ajtó, 01S6 mintázat, DIN DUO állítható ajtókeret 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

“60”-“90”

“120”-“180”

Class II

távtartó keret, üvegezés 

ajtólap profil 

DUO rejtett zsanér, fehér - opció 
nem falcos rendszerhez 

 

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 

67,63 / 81,16

CLUX
C
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT 
fehér matt vagy átlátszó 4 mm vastag üveg 
egypontos zár zár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy 
mágneses zár, záró távolság: 85 mm (nem visszacsatolt rendszer), 
kulcsos működtetésű, henger vagy fürdőszoba zárhoz 

szilárd forgácslap feltöltés (harmadik zsanér ajánlott) 
harmadik ajtópánt az ajtólapban vagy állítható forgópánt:
B típus, D típus, M típus, C típus, K típus „60” - „80” rejtett 
DUO típus „60” - „80” szélességhez 

a DUO csuklópánt fehér vagy fekete színre vált 

falcos rendszer FEKETE kollekció
a zár színe fekete színre váltott 
a DUO zár színét fekete vagy aranyfényű szín váltotta fel 
sín- és mozaikkészlet (lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az ajtólapot 
max. 50 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad) 
megerősítés az ajtócsukóhoz 
az alsó sín és a mozaikkészlet védelme a túlzott nedvesség hatásai ellen (nem 
alkalmazható szellőző kárpitozású levelekre) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb (falcos rendszer) 
ajtó 55 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
szellőző berendezés 
edzett átlátszó 4 mm vastag üveg 

VÁLTOZAT 00 01SM 01S6

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

INDOORTECH
fix tok

DIN rendszer 
állítható tok

fix fém tok állítható fém tok

nem falcos
RENDSZER

DUO fix tok           DIN DUO
állítható tok

VERTIGO  
állítható tok

fix fém tok                állítható fém tok 

FESTETT 000 001
fehér
(NCS s0500-N)

fehér
(RAL 9003) 
CLUX

FESTETT 
RAL és NCS 
színek (a 
fémesek 
kivételével) 

SZÍNEK

OPCIONÁLIS 
SZÍNEK 

CLUX

FEKETE 002
fekete
(RAL 9005)

A CLux 00 ajtólapokra és a DIN, DIN DUO 
és Ver keretekre alkalmazható. 

CLASSIC

FEHÉR
NCS s0500-N  122,99/147,59 

CLASSIC LUX

ajtólap surface with wood structure (falcos 

system)  67,63/81,16    

95,98/115,18

smooth ajtólap surface (falcos or nem falcos 

system)

FEHÉR
RAL 9003  105,36/126,43  133,93/160,71  168,97/202,77 

FEKETE
RAL 9005  150,00/180,00 – –

felár a fehér alapszínért (RAL 9003 és NCSs 0500-N) a RAL és 
az NCS színcsoportok szerint (9. oldal) 
Csoport I Csoport II Csoport III Csoport IV Csoport V

45,76/54,91  62,50/75,00  88,39/ 106,07  93,75/ 112,50  116,07/ 139,29

nincs felár 
nincs felár 

6,70/8,04
+10%

4,46/5,36

5,58/6,70

4,46/5,36

3,35/ 4,02
17,86/21,43

2,23/2,68

26,79/32,14

  TOVÁBBI(felár ellenében elérhető)
fekete színűek
BLACK kollekció: a szokásos mágneses zárlemez és a DUO zsanérok 
krómhoz („60” - „80” - 2 db, „90” - 3 db)
ajtókerethez, M típus - a fém ajtókerethez vagy a rejtett DUO szatén 
zsanérok: B típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, D típus - a fa
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FIO

Az ajtó fából készült sínből és cölöpökből áll, tetején két térbeli deszka 
található, amelyet környezetbarát RAL és NCS akrilfestékkel festenek.
A szokásos töltés méhsejtszerű réteg. 

FIO ajtó, 00 mintás, DIN DUO állítható ajtókeret 

FIO ajtó, 00 mintás, állítható ajtókerettel 

üvegezés, távtartó keret 

ajtólap profil 

DUO rejtett zsanér, fehér - opció 
nem falcos rendszerhez 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

“60”-“90”

“120”-“180”

Class II

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
105,36 / 126,43
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér matt vagy átlátszó 4 mm vastag üveg 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár (zár 
nélküli rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), hengerhez 
(távolság: 85 mm) vagy fürdőszobai zárhoz (távolság) : 90 mm) 
zsanérok: B típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, D típus - a fa ajtókerethez, M 

szilárd forgácslap feltöltés (harmadik zsanér ajánlott) 
harmadik zsanér az ajtólapban:
B típus, D típus, M típus, C típus, K típus „60” - „80” rejtett 
DUO típus „60” - „80” szélességhez 

a DUO csuklópánt fehér vagy fekete színre vált 

falcos rendszer FEKET kollekció
a zár színe fekete színre váltott 
a DUO zár színét fekete vagy aranyfényű szín váltotta fel 
sín- és mozaikkészlet (lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az 
ajtólapot max. 50 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad) 
megerősítés az ajtócsukóhoz 
az alsó sín és a mozaikkészlet védelme a túlzott nedvesség hatásai ellen (nem 
alkalmazható szellőző kárpitozású levelekre) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb (falcos rendszer) 
ajtó 55 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
szellőző berendezés 
edzett átlátszó 4 mm vastag üveg 

VÁLTOZAT 00 01 03 02S8

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

INDOORTECH
fix tok

DIN  
állítható tok

fix fém tok         fém állítható tok

nem falcos
RENDSZER

DUO fix tok DIN DUO
állítható tok

VERTIGO  
állítható tok

fix fém tok         fém állítható tok

FESTETT 001
fehér
(RAL 9003)

FESTETT 

SZÍNEK

OPCIONÁLIS 
SZÍNEK

 

Fio 00 ajtólapokra és DIN, DIN 
DUO, Vertigo keretekre 
alkalmazható. 

133,93/160,71 160,94/193,13 160,94/193,13FEHÉR RAL 9003  105,36/126,43      

FEKETE RAL  9005        150,00/180,00 – – –

felár a fehér alapszínért (RAL 9003 és NCSs 0500-N) a RAL és 
az NCS színcsoportok szerint (9. oldal) 

45,76/54,91  62,50/75,00  88,39/ 106,07  93,75/ 112,50

3,35/ 4,02
17,86/21,43

2,23/2,68

26,79/32,14

nincs felár 

nincs felár 
6,70/8,04

+10%

4,46/5,36

5,58/6,70

4,46/5,36

RAL és NCS 
színek (a 
fémesek 
kivételével) 

TOVÁBBI(felár ellenében elérhető)
fekete színűek
BLACK kollekció: a szokásos mágneses zárlemez és a DUO zsanérok
db, „90” - 3 db)
típus - a fém ajtókerethez vagy a rejtett DUO szatén krómhoz („60” - „80” - 2 

Csoport I Csoport II Csoport III Csoport IV

  116,07/139,29

Csoport V

(RAL 9005)
fekete
002FEKETE
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CAM

Az ajtó fából készült sínből és cölöpökből áll, tetején két sima HDF tábla, 
felülettel borítva, környezetbarát RAL és NCS akril festékekkel.
A szokásos töltés méhsejtszerű réteg. 

CAM ajtó, 00 mintás, DIN állítható ajtókeret

CAM ajtó, 00 mintás, DIN DUO állítható ajtókeret 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

REVES 
RENDSZER

HARMONY

“60”-“110”

“120”-“180”

Class II

DUO rejtett zsanér, fehér - opció 
nem visszatérített rendszerhez 

DUO rejtett zsanér, fekete - a nem 
visszatérített rendszer alapja, a 
FEKETE kollekció 

ajtólap laminált széle színben
fekete, grafit vagy szürke - opció
(nem alkalmazható a FEKETE felületre) 

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
116,07 / 139,29
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT 
fehér matt vagy átlátszó 4 mm vastag üveg 
03SD változat: fehér matt edzett üveg 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár (zár 
nélküli rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), hengerhez 
(távolság: 85 mm) vagy fürdőszobai zárhoz (távolság) : 90 mm) 
zsanérok: B típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, D típus - a fa 
ajtókerethez, M típus - a fém ajtókerethez vagy a rejtett DUO szatén 
krómhoz („60” - „80” - 2 db, „90” - 3 db) 
FEKETE kollekció: a szokásos mágneses zárlemez és a DUO zsanérok 
fekete színűek 

„100” méret (üvegdíszítés, mint a „90”) 
méret „110” (üvegdíszítés, mint a „90”)
REVES rendszer (00-as verzió) 
rekuperációs berendezés
perforált forgácslap töltés 
szilárd forgácslap feltöltés (harmadik zsanér ajánlott) 
harmadik ajtópánt az ajtólapban vagy állítható forgópánt:
B típus, D típus, M típus, C típus, K típus „60” - „80” rejtett 
DUO típus „60” - „80” szélességhez 

standard DUO csuklópánt fehér vagy fekete színben 
falcos rendszer FEKET kollekció
a zár színe fekete színre váltott 
sín- és mozaikkészlet (lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az 
ajtólapot max. 50 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad)
sín- és mozaikkészlet (amely lehetővé teszi a felhasználó számára, 
hogy az ajtólapot max. 90 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad) 

megerősítés az ajtócsukóhoz 
az alsó sín és a mozaikkészlet védelme a túlzott nedvesség hatásai 
ellen (nem alkalmazható szellőző kárpitozású levelekre) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb (falcos rendszer) 
ajtó 55 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
ajtó 150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb 
szellőző berendezés 
edzett üveg: 02, 04, 05 változat 
a DUO zár színének megváltoztatása fekete vagy arany fényűre 
levélszél fekete, szürke vagy grafit színű 
edzett átlátszó 4 mm vastag üveg 

VÁLTOZAT 00 02 03SD 04 05

AJTÓ TOKOK

FEKETE

FESTETT

002
fekete
(RAL 9005)

001
fehér
(RAL 9003)

FESTETT

SZÍNEK

OPCIONÁLIS 
SZÍNEK

Cam ajtólapra és DIN, DIN DUO 
és Vertigo keretekre alkalmazható. 

REVES 
RENDSZER

139,51/167,41 139,51/167,41 139,51/167,41 139,51/167,41FEHÉR RAL 9003 116,07/139,29 

FEKETE  RAL   9005  160,71/885,60 184,15/220,98 184,15/220,98 184,15/220,98 184,15/220,98

felár a fehér alapszínért (RAL 9003 és NCSs 0500-N) a RAL és 
az NCS színcsoportok szerint (9. oldal) 

45,76/54,91  62,50/75,00  88,39/ 106,07  93,75/ 112,50

8,93/10,71
17,86/21,43

22,32/26,79
22,32/26,79

3,35/4,02
17,86/21,43

2,23/2,68

nincs felár 

nincs felár 
+10%

+20%

10,04/12,05
nincs felár

+10%

4,46/5,36

4,46/5,36

8,93/10,71

5,58/6,70

22,32/26,79

6,70/8,04

falcos
RENDSZER

INDOORTECH
fix tok

DIN  
állítható tok

fix fém tok         fém állítható tok

nem falcos
RENDSZER

DUO fix tok DIN DUO VERTIGO  fix fém tok         fém állítható tok

TOVÁBBI(felár ellenében vehető igénybe)

Csoport I Csoport II Csoport III Csoport IV

116,07/139,29

Csoport V

ones)
the metallic 
(except
colours
RAL and NCS 
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falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

“60”-“90” 

“120”-“180”

Class II

Az ajtó fából készült sínből és mozaiklemezből áll, tetején két sima HDF 
tábla van, amelyet környezetbarát RAL és NCS akril UV festékkel 
festenek.
A szokásos töltés méhsejtszerű réteg. 

NOR ajtó, W00 mintázat, DIN állítható ajtókeret 

NOR ajtó, W00 mintázat, DIN állítható ajtókeret 

DUO rejtett zsanér, fehér - opció 
nem visszatérített rendszerhez 

ajtólap profil 

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
116,07 / 139,29

NOR
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fehér matt üveg, vastagsága: 4 mm 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár 
(zár nélküli rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), hengerhez 
(távolság: 85 mm) vagy fürdőszobai zárhoz (távolság) : 90 mm) 
zsanérok: B típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, D típus - a fa 
ajtókerethez, M típus - a fém ajtókerethez vagy a rejtett DUO szatén 
krómhoz („60” - „80” - 2 db, „90” - 3 db) 

szilárd forgácslap feltöltés (harmadik zsanér ajánlott) 
harmadik zsanér az ajtólapban:
B típus, D típus, M típus, C típus, K típus „60” - „80” rejtett DUO 
típus „60” - „80” szélességhez 

standard DUO pánt fehér 
megerősítés az ajtócsukóhoz 
az alsó sín és a mozaikkészlet védelme a túlzott nedvesség hatásai 
ellen (nem alkalmazható szellőző kárpitozású levelekre) 
ajtó 50 mm-rel alacsonyabb
ajtó 55 mm-rel alacsonyabb (nem visszatérített rendszer) 
szellőző berendezés 
edzett átlátszó 4 mm vastag üveg 

VÁLTOZAT W00 W01

116,07/139,29 144,20/173,04

nincs felár 
nincs felár 

6,70/8,04
+10%

5,58/6,70

4,46/5,36

3,35/ 4,02
17,86/21,43

2,23/2,68

26,79/32,14

AJTÓ TOKOK

FESTETT 001
fehér
(RAL 9003)

FESTETT
RAL and NCS  
colours 
(except  
the metallic 
ones)

SZÍNEK

OPCIONÁLIS 
SZÍNEK

felár a fehér alapszínért (RAL 9003 és NCSs 0500-N) a RAL és 
az NCS színcsoportok szerint (9. oldal) 

45,76/54,91  62,50/75,00  88,39/ 106,07  93,75/ 112,50

falcos
RENDSZER

INDOORTECH
fix tok

DIN  
állítható tok

fix fém tok         fém állítható tok

nem falcos
RENDSZER

DUO fix tok DIN DUO VERTIGO  fix fém tok         fém állítható tok

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

Csoport I Csoport II Csoport III Csoport IV

116,07/139,29

Csoport V
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SIM

SIM ajtó, 00 mintás, DIN állítható ajtókeret 

SIM ajtó, 02 minta (ajtó a bal oldalon), 00 minta (ajtó a jobb oldalon), DIN állítható ajtókeret 

“60”-“110”

“120”-“180”

Class II

őrölt minta nézet 

távtartó keretprofil

DUO rejtett zsanér, fehér - opció 
nem visszatérített rendszerhez 

laminált ajtólap széle színben
fekete, grafit vagy szürke - opció
(nem alkalmazható a FEKETE 
felületre) 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

REVES 
RENDSZER

Az ajtólap felületét vízszintesen marott minták díszítik.
A szokásos töltés méhsejtszerű réteg.
tábla, felülettel borítva, környezetbarát RAL és NCS akril festékekkel. 
Az ajtó fából készült sínből és cölöpökből áll, tetején két sima HDF

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
116,07 / 139,29
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT 
fehér matt vagy átlátszó 4 mm vastag üveg
a 01-es és 02-es modellhez: fehér matt edzett üveg, vastagsága: 4 mm 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár (zár 
nélküli rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), hengerhez 
(távolság: 85 mm) vagy fürdőszobai zárhoz (távolság) : 90 mm) 

 
méret ”100” (üveg díszítés, mint a “90”) 
méret „110” (üvegdíszítés, mint a „90”) 
REVES rendszer (00-as verzió) 
rekuperációs berendezés
perforált forgácslap töltés 
szilárd forgácslap feltöltés (harmadik zsanér ajánlott) 
harmadik ajtópánt az ajtólapban vagy állítható forgópánt:
B típus, D típus, M típus, C típus, K típus „60” - „80” rejtett 
DUO típus „60” - „80” szélességhez 

a DUO csuklópánt fehér vagy fekete színre vált 
árengedményes rendszer FEKETE kollekció
a zár színe fekete színre váltott 
sín- és mozaikkészlet (lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az 
ajtólapot max. 50 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad) 
sín- és mozaikkészlet (amely lehetővé teszi a felhasználó számára, 
hogy az ajtólapot max. 90 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad)
megerősítés az ajtócsukóhoz 
az alsó sín és a mozaikkészlet védelme a túlzott nedvesség hatásai 
ellen (nem alkalmazható szellőző kárpitozású levelekre) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb (falcos rendszer) 
ajtó 55 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
door higher by 50 mm or 100 mm
door higher by 150 mm or 200 mm
ventilation trim

VÁLTOZAT 00 01 02 03 04

FESTETT 001
fehér
(RAL 9003)

FESTETT

SZÍNEK

OPCIONÁLIS 
SZÍNEK

FEKETE 002
fekete
(RAL 9005)

Applicable to Sim leaves and DIN, 
DIN DUO and Vertigo frames.

144,20/173,04 167,63/201,16 144,20/173,04 144,20/173,04FEHÉR RAL 9003 116,07/139,29 

FEKETE RAL 9005 160,71/885,60 188,84/226,61 212,28/254,73 188,84/226,61 188,84/226,61

felár a fehér alapszínért (RAL 9003 és NCSs 0500-N) a RAL és 
az NCS színcsoportok szerint (9. oldal) 

8,93/10,71
17,86/21,43

22,32/26,79
22,32/26,79

3,35/4,02
17,86/21,43

2,23/2,68

nincs felár 
nincs felár 

+10%

+20%

10,04/12,05
+10%

4,46/5,36

4,46/5,36

8,93/10,71

5,58/6,70

6,70/8,04

RAL és NCS 
színek (a 
fémesek 
kivételével) 

AJTÓ TOKOK

REVES 
RENDSZER

falcos
RENDSZER

INDOORTECH
fix tok

DIN  
állítható tok

fix fém tok         fém állítható tok

nem falcos
RENDSZER

DUO fix tok DIN DUO VERTIGO állítható tok  fix fém tok         fém állítható tok

TOVÁBBI(felár ellenében vehető igénybe)

45,76/54,91

Csoport I

62,50/75,00

Csoport II

88,39/106,07

Csoport III

93,75/112,50

Csoport IV

116,07/139,29

Csoport V

tempered transparent 4 mm thick glass (verzió 01, 02)
tempered glass (verzió 03, 04)

fekete színűek
FEKETE kollekció: a szokásos mágneses zárlemez és a DUO zsanérok
2 db, „90” - 3 db)
M típus - a fém ajtókerethez vagy a rejtett DUO szatén krómhoz („60” - „80” - 
zsanérok: B típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, D típus - a fa ajtókerethez, 
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SUB

Az ajtó fából készült sínből és cölöpökből áll, tetején két dekoratív 
marásmintával ellátott HDF tábla, amelyet környezetbarát RAL és NCS 
akrilfestékkel festenek.
A töltet szilárd forgácslap. 

SUB ajtó, B12 mintás, RENDSZER DIN állítható ajtókeret 

az ajtólap felületére vágva, 30 mm 
széles a B7-B9 mintákon 

SUB ajtó, B10 mintás, RENDSZER DIN állítható ajtókeret 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

REVES 
RENDSZER

“60”-“100”

“120”-“180”

Class II

az ajtólap felületére vágva, 15 mm 
széles a B10-B12 mintákon 

az ajtólap felületére vágva, 4 mm 
széles az A1-A3 és B2-B6 mintákon 

levél laminált széle színben
fekete, grafit vagy szürke - opció
(nem alkalmazható a FEKETE 
felületre) 

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
151,79 / 182,14
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár 
(zár, nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), 
hengerhez (távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 

patterns B7-B9 - wider cut, patterns B10-B12 - narrower cut

size “100”
REVES system
recuperation trim
harmadik zsanér az ajtólapban:
C típus „60” - „80” szélességhez
T típus „60” - „80” szélességhez
rejtett DUO típus „60” - „70” szélességhez 

standard DUO csuklópánt fehér vagy fekete színben 

a DUO zár színét fekete vagy aranyfényű szín váltotta fel 
falcos rendszer FEKETE kollekció
a T zár színe fekete színűre, a zár színe 
fekete színre váltott 
sín- és mozaikkészlet (lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az 
ajtó ajtóját max. 50 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad) 
sín- és mozaikkészlet (lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az 
ajtó ajtóját max. 90 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad) 
megerősítés az ajtócsukóhoz 
szellőző berendezés 
az alsó sín és a tartóoszlop védelme a túlzott nedvesség hatásai ellen 
(nem alkalmazható szellőző kárpitokkal ellátott ajtólapokra) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel lejjebb (falcos rendszer) 
ajtó 55 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
ajtó 150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb 
ajtólap széle fekete, szürke vagy grafit színű 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

AJTÓ TOKOK

FESTETT

OPCIONÁLIS
SZÍNEK

FESTETT
 

001
fehér 
(RAL 9003)

Alkalmazható Sub ajtólapokra és DIN, 
DIN DUO és Vertigo keretekre. 

A0 A1 A2 A3 B2 B4 B6

falcos  
RENDSZER

falcos  
RENDSZER

ventilation 
slot

ventilation 
tubes

REVES 
RENDSZER

 

 

   

       

   

  

felár a fehér alapszínért (RAL 9003 és NCSs 0500-N) a RAL és 
az NCS színcsoportok szerint (9. oldal) 

45,76/54,91  62,50/75,00  88,39/ 106,07  93,75/ 112,50

+20%

3,35/4,02
3,79/4,551

17,86/21,43

2,23/2,68 

nincs felár 
nincs felár 

+10%
+20%

100/123,00

4,46/5,36

8,93/10,71

5,58/6,705
6,70/8,04

4,46/5,36TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

VÁLTOZAT 

Csoport IVCsoport IIICsoport IICsoport I

116,07/139,29

Csoport V

verzió B12
SZELLŐZÉSI OPCIÓK

kivételével) 
fémesek 
színek (a 
RAL és NCS 

(RAL 9005)
fekete
002

rendszer fix tok
INDOORTECH 

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

DUO fix tok
tok

fix fém tok    fém állítható
állítható tok
DIN DUO

állítható tok
VERTIGO

ÚJ DESIGNS

FEKETE RAL 9005 196,43/235,7 207,59/249,11 207,59/249,11 214,29/257,14 207,59/249,11 207,59/249,11  214,29/257,14

        

SZÍNEK

FEKETE RAL 9005 214,29/257,14 214,29/257,14 214,29/257,14 214,29/257,14 214,29/257,14  214,29/257,14

       

VÁLTOZAT B7 B8 B9 B10 B11 B12

FEKETE

színűek
FEKETE kollekció: a szokásos mágneses zárlemez és a DUO zsanérok fekete
ajtó magasabb, mint a szokásos nem szabványos marás minták
vagy a rejtett DUO szatén króm („60” - „70” - 2 db, „80” - „90” –3 db)
fa ajtókerethez („60” - „80” - 2 db, „90” - 3 db)
zsanérok: T típus - a DIN rendszerű ajtókerethez és a fém ajtókerethez, C típus - a 

FEHÉR RAL 9003 151,79/182,14 162,95/195,54 162,95/195,54 169,64/203,57 162,95/195,54 162,95/195,54 169,64/203,57

FEHÉR RAL 9003 169,64/203,57 169,64/203,57 169,64/203,57 169,64/203,57 169,64/203,57 169,64/203,57
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TIA

Az ajtó fából készült sínből és tetejéből rakott csempéből van kialakítva
két sima felületű HDF tábla, környezetbarát RAL és NCS akrilfestékkel festve. A 
töltet szilárd forgácslap.
ajtólap felület dekoratív alumínium csíkokkal színben
króm-matt vagy fekete színű. 

TIA ajtó, W02 mintázat, SYSTEM DIN állítható ajtókeret 

TIA ajtó, W06 mintázat, DIN DUO állítható ajtókeret, architravek összekötve a 90-nél 0

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

REVES 
RENDSZER

“60”-“100”

“120”-“180”

Class II

alumínium dekorok a ajtólap felületén 
matt króm színben (alap) 

alumínium dekorok a ajtólap 
felületén fekete, aranyfényű, 
krómfényű (opció) színben - p. 150 

DUO rejtett zsanér, fehér - opció 
nem falcos rendszerhez 

DUO rejtett zsanér, fekete - 
szabvány a nem falcos rendszerhez, 
FEKETE kollekció 

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
170,09 / 204,11
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár (zár, 
nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), hengerhez 
(távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: K típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, C típus - a fa 
ajtókerethez, M típus - a fém ajtókerethez
(„60” - „80” - 2 db, „90” - 3 db) vagy a rejtett DUO szatén króm („60” - 
„70” - 2 db, „80” - „90” - 3 db) 
FEKETE kollekció: a szokásos mágneses zárlemez és a DUO zsanérok 
fekete színűek 
W08 változat: nincs lehetőség szellőzőrés vagy szellőzőrács használatára 

size ”100”
REVES system
rekuperációs berendezés
harmadik zsanér az ajtólapban:
K típus, C típus, M típus „60” - „80” rejtett 
DUO típus „60” - „70” szélességhez 

standard DUO csuklópánt fehér vagy fekete színben

VÁLTOZAT W01 W02 W05 W07

VÁLTOZAT W03 W04 W06 W08

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

FESTETT
RAL and NCS  
colours (except  
the metallic ones)

OPCIONÁLIS
SZÍNEK

FESTETT
 

001
fehér 
(RAL 9003)

Tia ajtólapopkra és DIN, DIN DUO és Vertigo 
keretekre alkalmazható. 

REVES 
RENDSZER

170,09/204,11 201,12/241,34 170,09/204,11   170,09/204,11      

        237,05/180,00 268,08/321,70 237,05/284,46 237,05/284,46

170,09/204,11 170,09/204,11   170,09/204,11      

        237,05/180,00 237,05/284,46 237,05/284,46

170,09/204,11

237,05/284,46

felár a fehér alapszínért (RAL 9003 és NCSs 0500-N) a RAL és 
az NCS színcsoportok szerint (9. oldal) 

45,76/54,91  62,50/75,00  88,39/ 106,07  93,75/ 112,50

+20%

3,35/4,02
17,86/21,43

2,23/2,68

TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

kedvezményes rendszerű FEKET kollekció
a zár színe fekete színűre váltott 
sín- és mozaikkészlet (amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az ajtólapot max. 
50 mm-rel lerövidíthesse "csináld magad" alapon) (nem vonatkozik a W08 verzióra) 

sín- és mozaikkészlet (amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az ajtólapot max. 
50 mm-rel lerövidíthesse "csináld magad" alapon) (nem vonatkozik a W08 verzióra) 

az alsó sín és a tartóoszlop védelme a túlzott nedvesség hatásai ellen 
(nem alkalmazható szellőző kárpitokkal ellátott levelekre) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb (falcos rendszer) 
ajtó 55 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
ajtó 150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb 
szellőző berendezés 
alumínium díszcsíkok fekete, aranyfényű vagy krómfényű 
a DUO zár színének megváltoztatása fekete vagy arany fényűre 
ajtólap széle fekete, szürke vagy grafit színű 

nincs felár

nincs felár

+10%
+20%

22,32/26,79 

4,46/5,36

nincs felár

4,46/5,36

8,93/10,71

6,70/8,04

Csoport IVCsoport IIICsoport IICsoport I

116,07/139,29

Csoport V

(RAL 9005)
fekete
002

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

DUO fix tok
tok

fix fém tok    fém állítható
állítható tok
DIN DUO

állítható tok
VERTIGO

laminált ajtólap éle fekete, grafit vagy 
szürke színben - opció (nem 
alkalmazható a FEKETE felületre) 

 

  

SZÍNEK
9005
FEKETE RAL 

  

FEKETE

FEKETE RAL9005

FEHÉR RAL 9003

FEHÉR RAL 9003
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EST

Ajtó fából készült sínből és cölöplemezből áll, két festett HDF 
deszkával tetején. Az A01, A02, A03 minták 6 mm vastag edzett 
üvegtáblával rendelkeznek, fehér matt színnel, vagy 8,5 mm vastag 
fekete laminált táblával.
A falcos rendszerben a felső levélszélnek van engedménye. 

EST ajtó, A02 mintás, RENDSZER DIN állítható ajtókeret 

EST ajtó, A01 mintás, RENDSZER DIN állítható ajtókeret 

őrölt minta az ajtólap felületén 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

“60”-“100”

“120”-“180”

Class II

DUO rejtett zsanér, fehér - opció 
nem falcos rendszerhez 

ajtólap laminált széle színben
fekete, grafit vagy szürke - opció
(nem alkalmazható a FEKETE felületre) 

ablaktábla fekete színben - opcionális

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
171,21 / 205,45
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér matt edzett üveg, vastagsága: 6 mm
(minták A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm) 
laminált üveg 44,2 fekete színben, 8,5 mm vastag (minták 
A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm) 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár (zár, 
nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), hengerhez 
(távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: T típus - a DIN rendszerű ajtókerethez és a fém 
ajtókerethez, C típus - a fa ajtókerethez („60” - „80” - 2 db,
„90” - 3 db) vagy rejtett DUO szatén króm a nem falcos 
rendszerhez („60” - „70” - 2 db, „80” - „90” - 3 db) 
TOVÁBBġ (felár ellenében elérhető)

size ”100”
harmadik ajtópánt az ajtó ajtón: C típus „60” - „80” 
szélességű, T típus „60” - „80” szélességű 

rejtett DUO típus „60” - „70” szélességhez 
standard DUO pánt fehér 
falcos rendszer FEKETE kollekció
a T zár színe fekete színűre, a zár színe 
fekete színre váltott 
sín- és mozaikkészlet (lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 
az ajtó ajtóját max. 50 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad)
(nem alkalmazható az A01, A02, A03 verziókra)
sín- és mozaikkészlet (lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 
az ajtó ajtóját max. 90 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad)
(nem alkalmazható az A01, A02, A03 verziókra) 

megerősítés az ajtócsukóhoz
(nem alkalmazható az A01, A02, A03 verziókra) 
az alsó sín és a tartóoszlop védelme a túlzott nedvesség hatásai ellen 
(nem alkalmazható szellőző kárpitokkal ellátott levelekre)
(nem alkalmazható az A01, A02, A03 verziókra)
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel lejjebb (falcos rendszer) (nem 
alkalmazható az A01, A02, A03 változatra)
ajtó 55 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
(nem alkalmazható az A01, A02, A03 változatokra) 

ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb
(nem alkalmazható az A01, A02, A03 verziókra) 
ajtó 150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb
(nem alkalmazható az A01, A02, A03 verziókra) 
A01, A02, A03 változat ajtó 50 mm-rel alacsonyabb (falcos rendszer) 
A01, A02, A03 változat ajtó 55 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
A01, A02, A03 változat ajtó 100 mm-rel magasabb 
A01, A02, A03 változat ajtó 200 mm-rel magasabb 
szellőző kárpit (a B1, B2, B3 változatra vonatkozik) 
szellőztető burkolat A01 "60" - "100" szélességgel 
szellőztető berendezés A02, A03 "70" - "100" szélességgel 
edzett 6 mm-es üveg grafit színben, barna, átlátszó 
toló rendszer (nem alkalmazható az A01 verzióra) 
ajtólap széle fekete, szürke vagy grafit színű 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

AJTÓ TOKOK

FESTETT 001
 

FESTETT
RAL and NCS  
colours (except  
the metallic ones)

SZÍNEK

OPCIONÁLIS
SZÍNEK

VÁLTOZAT A01 A02 A03 B1 B2 B3

VÁLTOZAT A01 A02 A03

189,51/227,41 189,51/227,41 189,51/227,41 171,21/205,45 171,21/205,45 171,21/205,45

224,78/269,73 248,21/297,86 259,82/311,79

felár a fehér alapszínért (RAL 9003 és NCSs 0500-N) a RAL és 
az NCS színcsoportok szerint (9. oldal) 

45,76/54,91  62,50/75,00  88,39/ 106,07  93,75/ 112,50

+20%

3,35/4,02
3,79/4,551

17,86/21,43
2,23/2,68 

4,46/5,36

8,93/10,71

5,58/6,70

4,46/5,36

nincs felár 

nincs felár

+10%

+20%

nincs felár 
n nincs felár 

+10%

+20%

+10%

6,70/8,04

22,32/26,79 
22,32/26,79 

22,32/26,79 
pg. 98-103

Csoport I Csoport II Csoport III Csoport IV

116,07/139,29

Csoport V

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

DUO fix tok
tok

fix fém tok    fém állítható
állítható tok
DIN DUO

állítható tok
VERTIGO

9003)
fehér(RAL 
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VER

Az ajtó fából készült sínből és cölöpökből áll, tetején két sima HDF tábla, 
felülettel borítva, környezetbarát RAL és NCS akril festékekkel. 

VER ajtó, W03 mintázat, DIN állítható ajtókeret 

VER ajtó, W02 mintázat, VERTIGO állítható ajtókeret

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

“60”-“100”

“120”-“180”

Class II

tok

az architravek szabványos csatlakoztatása 45 ° 
-os szögben a DIN DUO ajtókerethez 

DUO rejtett zsanér, fehér - opció 
nem falcos rendszerhez 

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
267,86 / 321,43
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér matt edzett üveg, vastagsága: 6 mm 
áttetsző üveg nem használható 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár (zár, 
nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), hengerhez 
(távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: K típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, C típus - a fa 
ajtókerethez, M típus - a fém ajtókerethez vagy a rejtett DUO szatén 
krómhoz („60” - „80” - 2 db, „90” - 3 db) 
ajtócsukó nem áll rendelkezésre 
FEKETE kollekció: a szokásos mágneses zárlemez és a DUO zsanérok 
fekete színűek 

a DUO csuklópánt fehér vagy fekete színre vált 
az alsó sín és a rögzítőelem védelmet nyújt a túlzott mértékű ellen nedvesség 
hatás (nem alkalmazható szellőző kárpitokkal ellátott levelekre) 
ajtó 50 mm-rel lejjebb (falcos rendszer)
ajtó 55 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
szellőző berendezés 

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

FESTETT 001
 

FESTETT
RAL and NCS  
colours 
(except  
the metallic 
ones)

SZÍNEK

OPCIONÁLIS
SZÍNEK

 

Ver W00, W02, W03 levelekre és DIN, DIN DUO 
és Vertigo keretekre alkalmazható. 

VÁLTOZAT W00 0SD W02 W02S1

VÁLTOZAT W03 W03S1 W03S2 W03S3

 267,86/321,43  267,86/321,43  267,86/321,43   267,86/321,43      

         312,50/375,00  312,50/375,00 - -

 267,86/321,43  267,86/321,43  267,86/321,43   267,86/321,43      

         312,50/375,00  - - -

felár a fehér alapszínért (RAL 9003) a RAL és az NCS 
színcsoportok szerint (9. oldal) 

 69,20/83,04  93,75/112,50  120,54/  144,64    139,29/  167,14      160,71/  192,86

+20%

3,35/4,02
17,86/21,43

2,23/2,68 

4,46/5,36

nincs felár

nincs felár

+10%
6,70/8,04

harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:
K típus, C típus, M típus „60” - „80” szélességű rejtett 
DUO típus „60” - „80” szélességhez 

size ”100”
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

Csoport VCsoport IVCsoport IIICsoport IICsoport I

(RAL 9005)
fekete
002

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

DUO fix tok
tok

fix fém tok    fém állítható
állítható tok
DIN DUO

állítható tok
VERTIGO

 

  

 

  

FEKETE

FEKETE RAL9005

FEHÉR RAL 9003

FEKETE RAL9005

FEHÉR RAL 9003

9003)
fehér(RAL 
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falcos
RENDSZER

nem falcos
SYSTEM

SYSTEM
REVES

“60”-“100”

“120”-“180“

Class II

Az ajtó fából készült sínből és csempekeretből áll, tetején két sima HDF 
tábla van, amelyet környezetbarát RAL és NCS akrilfestékkel festenek. 

VIL ajtó, W00 mintás, DIN állítható ajtókeret 

VIL ajtó, W00 mintás, DIN állítható ajtókeret 

DUO rejtett zsanér, fehér - opció 
nem falcos rendszerhez 

keretprofil 

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
267,86 / 321,43

VIL
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fehér matt edzett üveg, vastagsága: 6 mm 
áttetsző üveg nem használható 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár (zár, 
nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), hengerhez 
(távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: K típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, C típus - a fa 
ajtókerethez, M típus - a fém ajtókerethez vagy a rejtett DUO szatén 
krómhoz („60” - „80” - 2 db, „90” - 3 db) 
ajtócsukó nem áll rendelkezésre 

size ”100”

K típus, C típus, M típus „60” - „80” szélességű 
rejtett DUO típus „60” - „80” szélességhez 
a DUO csuklópánt fehér vagy fekete színre vált 
az alsó sín és a tartóoszlop védelme a túlzott nedvesség hatásai ellen 
(nem alkalmazható szellőző kárpitokkal ellátott levelekre) 
ajtó 50 mm-rel lejjebb (falcos rendszer) 
ajtó 55 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer)
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
szellőző berendezés 

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

FESTETT 001
fehér 
(RAL 9003)

FESTETT
RAL and NCS  
colours 
(except  
the metallic 
ones)

SZÍNEK

OPCIONÁLIS
SZÍNEK

 

Vil W00 levelekre és DIN, DIN DUO 
és Vertigo keretekre alkalmazható. 

RENDSZER
REVES

W00 0SD

 267,86/321,43   267,86/321,43      

         312,50/375,00 -

felár a fehér alapszínért (RAL 9003) a RAL és az NCS 
színcsoportok szerint (9. oldal) 

45,76/54,91  62,50/75,00  88,39/ 106,07  93,75/ 112,50

+20%

3,35/4,02
17,86/21,43

2,23/2,68 

4,46/5,36

nincs felár
nincs felár

+10%
6,70/8,04

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

Csoport IVCsoport IIICsoport IICsoport I

116,07/139,29

Csoport V

harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:
REVES system (verzió W00)

(RAL 9005)
fekete
002

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

DUO fix tok
tok

fix fém tok    fém állítható
állítható tok
DIN DUO

állítható tok
VERTIGO

  

FEKETE

FEKETE RAL 9005

FEHÉR RAL 9003

VÁLTOZAT
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MOD

Az ajtó fából készült sínből és cölöpökből áll, tetején két sima HDF tábla, 
felülettel borítva, környezetbarát RAL és NCS akril festékekkel. 

MOD ajtó, 02 mintás, DIN állítható ajtókeret 

MOD ajtó, 02 mintás koronával, DIN állítható ajtókeret 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

“60”-“100”

“120”-“180”

Class II

sín és ajtófélfa profil 

festett architrave és korona 

DUO rejtett zsanér, fehér - opció 
nem falcos rendszerhez 

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
267,86 / 321,43
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér matt vagy átlátszó 4 mm vastag üveg 
átlátszó panel nem használható 
fa muntinok 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár (zár, 
nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), hengerhez 
(távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: K típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, M típus - a fém 
ajtókerethez vagy a rejtett DUO szatén krómhoz
(„60” - „80” - 2 db, „90” - 3 db) 
ajtócsukó nem áll rendelkezésre 
FEKETE kollekció: a szokásos mágneses zárlemez és a DUO zsanérok 
fekete színűek 

a DUO csuklópánt fehér vagy fekete színre vált 
az alsó sín és a tartóoszlop védelme a túlzott nedvesség hatásai ellen 
(nem alkalmazható szellőző kárpitokkal ellátott levelekre) 
ajtó 50 mm-rel alacsonyabb (falcos rendszer) ajtó 55 mm-
rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
szellőző berendezés 

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

FESTETT 001
fehér 
(RAL 9003)

FESTETT
RAL and NCS  
colours 
(except  
the metallic 
ones)

SZÍNEK

OPCIONÁLIS
SZÍNEK

 

A Mod 01, 02, 05, 08 levelekre és a DIN, DIN DUO 
és a Vertigo keretekre alkalmazható. 

VÁLTOZAT 01 01 S6 02 02 S6

VÁLTOZAT 05 05 S8 08 08 S10

 312,50/375,00  267,86/321,43  312,50/375,00   267,86/321,43      

         312,50/375,00  -  312,50/375,00 -

 312,50/375,00  267,86/321,43  312,50/375,00   267,86/321,43      

   312,50/375,00  -  312,50/375,00 -

felár a fehér alapszínért (RAL 9003) a RAL és az NCS 
színcsoportok szerint (9. oldal) 

 69,20/83,04  93,75/112,50  120,54/  144,64    139,29/  167,14      160,71/  192,86

+20%

3,35/4,02
17,86/21,43

2,23/2,68 

4,46/5,36

nincs felár
nincs felár

+10%
6,70/8,04

harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:
C típus, K típus, M típus „60” - „80” szélességű 
rejtett DUO típus „60” - „80” szélességhez 

size ”100”
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

Csoport VCsoport IVCsoport IIICsoport IICsoport I

(RAL 9005)
fekete
002

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

DUO fix tok
tok

fix fém tok    fém állítható
állítható tok
DIN DUO

állítható tok
VERTIGO

FEKETE RAL9005

  

FEKETE RAL9005

  

FEKETE

FEHÉR RAL 9003

FEHÉR RAL 9003
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Az ajtó fából készült sínből és cölöpökből áll, tetején két dekoratív 
marásmintával ellátott HDF tábla, amelyet környezetbarát RAL és NCS 
akrilfestékkel festenek.
A töltet szilárd forgácslap. 

ANM

ANM ajtó, W00 mintás, DIN állítható ajtókeret 

ANM ajtó, W00 mintás, DIN állítható ajtókeret 

vágja az ajtó ajtólap felületére 

falcos
RENDSZER

Non-falcos
RENDSZER

HARMONY

„60”-„100”

„120”-„180”

Class II

ÚJ

Requires unique pricing.
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár (zár, 
nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), hengerhez 
(távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: T típus - a DIN rendszerű ajtókerethez vagy a rejtett 
DUO szatén krómhoz („60” - „70” - 2 db, „80” - „90” - 3 db) 
ajtó magasabb, mint a szokásos nem szabványos marás minták 
FEKETE kollekció falcos rendszer: fekete színű zár, T 
típusú fekete színű zsanérok 
FEKETE kollekció nem falcos rendszer: a szokásos mágneses 
zárlemez és a DUO zsanérok fekete színűek 

harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:
T típus „60” - „80” szélességhez
rejtett DUO típus „60” - „70” szélességhez 
a DUO csuklópánt fehér vagy fekete színre vált 
a DUO zár színét fekete vagy aranyfényű szín váltotta fel 
falcos rendszer FEKETE kollekció
a zár színe fekete színű, a zsanér színe fekete színű 

sín- és mozaikkészlet (lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az ajtó 
ajtóját max. 50 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad) 
sín- és mozaikkészlet (lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az ajtó 
ajtóját max. 90 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad) 
megerősítés az ajtócsukóhoz 
szellőző berendezés 
az alsó sín és a tartóoszlop védelme a túlzott nedvesség hatásai ellen 
(nem alkalmazható szellőző kárpitokkal ellátott ajtólapokra) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel lejjebb (falcos rendszer) 
ajtó 55 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
ajtó 150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb 
ajtólap széle fekete, szürke vagy grafit színű 

VÁLTOZAT W00 fehér RAL 9003 W00 beige NCS s2005 Y50R

falcos
RENDSZER

Non-falcos
RENDSZER

AJTÓ TOKOK

FESTETT 001 005 006
fehér 
(RAL 9003)

beige 
(NCS s2005 Y50R)

SZÍNEK

 

egyszárnyú ajtó 

75-85ZP1A
85-95ZP1B

95-120ZP2
120-140ZP3
140-160ZP4
160-180ZP5
180-200ZP6
200-220ZP7
220-240ZP8
240-260ZP9

ZP10 260-280 
ZP11 280-300 

egyszárnyú ajtó

75-80ZD1
80-85ZD2
85-95ZD3

95-120ZD4
120-140ZD5
140-160ZD6
160-180ZD7
180-200ZD8
200-220ZD9

ZD10 220-240
ZD11 240-260
ZD12 260-280
ZD13 280-305

ANM AJTÓ TOK

size “100”
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

W00 fekete RAL 9005

(RAL 9005)
fekete
002

állítható tok
DIN ANM system 

állítható tok
DIN DUO ANM 

DIN DUO ANM TOK

W00 szürke RAL 7047

(RAL 7047)
szürke

  beige
szürke,
fehér, 

FESTETT

beige
fehér, szürke, 

FESTETT

FEKETE

fekete
FEKET E

fekete
FEKET E
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ARC

Az ajtó kiváló minőségű MDF sínnel és ECO, SONE felületi 
bevonattal ellátott mozaikszettel van kialakítva. Az ajtólap felső és 
alsó éle furnérral van rögzítve. Stile - függőleges vagy vízszintes 
keresztsínek. Vízszintes faszem a W02, W03, W07, W08 
modellekben; függőleges faszem a W05, W06 modellekben. 

ARC ajtó, W03P mintás, DIN állítható ajtókeret 

ARC ajtó, W02 mintázat (ajtó a bal és a jobb oldalon), DIN állítható ajtókeret 

sín és mozaik készlet - függőleges 
faszem, keresztsínek és panel - 
vízszintes faszem 

panelek, üvegezés 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

“60”-“90”

“120”-“180”

Class II

használatával.
DIN és DIN DUO állítható keretek
színű ajtókra vonatkozik: 254, 255, 298, valamint 
készlet árában. A megoldás csak a következő
szemcsék vízszintes elrendezésével, standard
Rendelhető ajtólap és váz kapható színekben, 

20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, ÁFA 
108,26 / 129,91
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér / barna matt vagy átlátszó 4 mm-es üveg 
W2D, W5S, W05, W6S1, W6S2, W6S3 modellek: edzett üveg 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár (zár, 
nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), hengerhez 
(távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: B típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, D típus - az MDF és 
a fából készült ajtókerethez, M típus - a fém ajtókerethez vagy a rejtett 
DUO szatén krómhoz („60” - „90” - 3 db) 
ajtócsukó nem áll rendelkezésre 
csepp-pecsét nem áll rendelkezésre 

ajtó 55 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
szellőző berendezés 
laminált üveg VSG 22.4, fehér színű vagy átlátszó (1 
üvegtáblára vonatkozik):
változat 
W02
W2D 
W5S 
W6
edzett átlátszó 4 mm vastag üveg 

VÁLTOZAT W05W5SW5PW03W3SW03PW2DW02W2SW02P

VÁLTOZAT W08S4W08S1W08W07S3W07S1W07W6S3W6S2W6S1W06

SZÍNEK

ECO 120 121 132 135 141 158 159
fehér

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

DIN system 

nem falcos
RENDSZER

SONE 276 293 295 296

LONE
CPL 240 241 242 244 289 531

ECO 108,26/129,91  108,26/129,91 108,26/129,91 123,88/148,66 108,26/129,91 108,26/129,91 108,26/129,91 108,26/129,91 123,88/148,66 108,26/129,91

SONE 132,81/159,38  132,81/159,38 132,81/159,38 148,44/178,13 132,81/159,38 132,81/159,38 132,81/159,38 132,81/159,38 148,44/178,13 132,81/159,38 

ECO 108,26/129,91  108,26/129,91 108,26/129,91 123,88/148,66 108,26/129,91 108,26/129,91 108,26/129,91 108,26/129,91 108,26/129,91

SONE 132,81/159,38  132,81/159,38 132,81/159,38 148,44/178,13 132,81/159,38 132,81/159,38 132,81/159,38 132,81/159,38 132,81/159,38 
108,26/129,91

132,81/159,38 

nincs felár 
nincs felár 

6,70/8,04

4,02/4,82
28,13/33,75
12,50/15,00
10,94/13,13

+10%

ajtó 50 mm-rel lejjebb (falcos rendszer) 
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

Lengyel tölgy

MDF fix típus

fekete

tok
fix fém tok        fém állítható

tok
fix fém tok    fém állítható

állítható tok

állítható tok
DIN DUO

tölgy SaliNas tölgy delano tölgydió Angol tölgy mézes tölgy

antracit
Királyi Királyi merbau Lengyel hamu

ÚJ SZÍNEK

meszelt szil V homok szilfa V szürke szil V szürke antracit
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INTAMB

Az ajtó fából készült sínből és mozaiklemezből áll, tetején két sima 
HDF tábla, ECO, HIGH felülettel. A szokásos töltés méhsejtszerű 
réteg.
Az ajtólap felületi felülete függőleges faszemcsével rendelkezik;
a keresztsínek - típustól függően - függőlegessel vannak ellátva
(A modell) vagy vízszintes (C, F modell) faszem. 

INTAMB ajtó, F00 mintás, DIN állítható ajtókeret 

INTAMB ajtó, F06 minta (ajtó a bal oldalon), A00 minta (ajtó a jobb oldalon), DIN állítható ajtókeret 

muntin AS4

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

REVES 
RENDSZER

“60”-“110”

“120”-“180”

Class II

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
37,72 / 45,27
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér / barna matt vagy átlátszó 4 mm-es 
üvegminta AS4, 03SD szabvány - edzett üvegtábla 
fehér / barna matt 4 mm 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár (zár, 
nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), hengerhez 
(távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: B típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, D típus - fa 
vagy MDF ajtókerethez, M típus - a fém ajtókerethez vagy a 
rejtett DUO szatén krómhoz („60” - „80” - 2 db, ” 90 ”- 3 db) 

méret ”100” (üveg díszítés, mint a “90”) 
méret „110” (üvegdíszítés, mint a „90”) 
REVES rendszer (A00, C00, F00 verzió) 
rekuperációs berendezés
perforált forgácslap töltés 
szilárd forgácslap feltöltés (harmadik zsanér ajánlott) 
harmadik ajtópánt az ajtón ajtólap vagy állítható csuklópánt:
B típus, D típus, K típus, C típus, M típus „60” - „80” rejtett 
DUO típus „60” - „80” szélességhez 

sín- és mozaikkészlet (lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 
az ajtó ajtóját max. 50 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad)
sín- és mozaikkészlet (lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 
az ajtó ajtóját max. 90 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad) 

megerősítés az ajtócsukóhoz 
az alsó sín és a tartóoszlop védelme a túlzott nedvesség hatásai ellen 
(nem alkalmazható szellőző kárpitokkal ellátott ajtólap) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel lejjebb (falcos rendszer) 
ajtó 55 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb (nem vonatkozik a 
rögzített MDF keretre) 
ajtó 150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb
(nem vonatkozik a rögzített MDF keretre) 
szellőző berendezés 
edzett üveg: C, F, 04SD, 
05SD változat 
edzett átlátszó 4 mm vastag üveg 

VÁLTOZAT A00 A01 AS4 03SD C00 C01 C02 C03

VÁLTOZAT F00 F01 F02 F06 04SD 05SD

SZÍNEK

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

DIN system 

nem falcos
RENDSZER

ECO 120 121 131 132 135 141 143
fehér maple

HIGH 148
�����

156 157 158 159

REVES 
RENDSZER

ECO 37,72/45,27 46,65/55,98 79,02/94,82 81,03/97,23 81,03/97,23 81,03/97,23 81,03/97,23 81,03/97,23

HIGH 37,72/45,27 46,65/55,98 79,02/94,82 81,03/97,23 81,03/97,23 81,03/97,23 81,03/97,23 81,03/97,23

ECO 82,59/99,11 82,59/99,11 82,59/99,11 82,59/99,11 81,03/97,23 81,03/97,23

HIGH 82,59/99,11 82,59/99,11 82,59/99,11 82,59/99,11 81,03/97,23 81,03/97,23

8,93/10,71

17,86/21,43

22,32/26,79
26,79/32,14

3,35/4,02
17,86/21,43

5,58/6,70

4,46/5,36

nincs felár

nincs felár

+10%

+20%

4,46/5,36

8,93/10,71

6,70/8,04

10,04/12,05
14,51/17,41

+10%

TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

MDF fix típus
tok

fix fém tok    fém állítható

tok
fix fém tok        fém állítható

állítható tok

állítható tok
DIN DUO

tölgy Salinas tölgy
tölgy
Scandinavian

nougat tölgy delano tölgy

dió Angol tölgy 

mézes tölgyezüst tölgy
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HAP

Az ajtó fából készült sínből és cölöpökből áll, tetején két sima 
HDF tábla, UT felülettel. A szokásos töltés méhsejtszerű réteg.
Az UT PLUS felületet selymes haptikák és az ingerprintekkel 
szemben ellenálló speciális bevonat jellemzi. 

HAP ajtó, 00 mintás, DIN állítható ajtókeret 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

REVES 
RENDSZER

“60”-“110”

“120”-“180”

Class II

HAP ajtó, 00 mintás, RENDSZER DIN állítható ajtókeret 

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
60,04 / 72,05
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VÁLTOZAT 00 02 04 05 03SD

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér / barna matt vagy átlátszó 4 mm-es üveg
03SD modell: fehér / barna edzett üveg, vastagság: 4 mm 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár (zár, 
nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), hengerhez 
(távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: B típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, D típus - az 
MDF ajtókerethez, M típus - a fém ajtókerethez vagy a rejtett DUO 
szatén krómhoz („60” - „80” - 2 db, „90” - 3 db) 

méret ”100” (üveg díszítés, mint a “90”) 
méret „110” (üvegdíszítés, mint a „90”) 
REVES rendszer (00-as verzió) 
perforált forgácslap töltés 
szilárd forgácslap feltöltés (harmadik zsanér ajánlott) 
harmadik ajtópánt az ajtón ajtólap vagy állítható csuklópánt:
B típus, D típus, K típus, C típus, M típus „60” - „80” rejtett 
DUO típus „60” - „80” szélességhez 

sín- és mozaikkészlet (lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 
az ajtó ajtóját max. 50 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad) 
sín- és mozaikkészlet (lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 
az ajtó ajtóját max. 90 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad) 
megerősítés az ajtócsukóhoz 
az alsó sín és a tartóoszlop védelme a túlzott nedvesség hatásai 
ellen (nem alkalmazható szellőző kárpitokkal ellátott levelekre) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel lejjebb (falcos rendszer) 
ajtó 55 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb
(nem vonatkozik a rögzített MDF keretre) 
ajtó 150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb
(nem vonatkozik a rögzített MDF keretre) 
szellőző berendezés 
edzett üveg: 02, 04, 05 változat 
edzett átlátszó 4 mm vastag üveg 

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

DIN system 

nem falcos
RENDSZER

REVES 
RENDSZER

SZÍNEK
UT 
PLUS 640 641 642 643 644

graphite titano fehér beige

NEW NEW

81,47/97,77 97,99/117,59 97,99/117,59 97,99/117,5960,04/72,05

8,93/10,71
17,86/21,43

22,32/26,79

26,79/32,14

3,35/4,02
17,86/21,43

5,58/6,70

4,46/5,36

nincs felár

nincs felár

+10%

+20%

4,46/5,36

8,93/10,71

6,70/8,04

10,04/12,05
+10%

TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

MDF fix típus

fekete

tok
fix fém tok        fém állítható

tok
fix fém tok        fém állítható

állítható tok

állítható tok
DIN DUO
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Az ajtó kiváló minőségű MDF sínnel és mozaikkészlettel van 
felszerelve, amelyet a LONE, SONE felületkezeléssel vonnak be.
A sínek és az oszlopok vastagsága 40 mm. 

FIO

FIO ajtó, W02SP mintás, DIN állítható ajtókeret 

FIO ajtó, W02 mintázat, DIN állítható ajtókeret 

speciális ferde a sín és a cölöpcsukló 

falcos
RENDSZER

Non-falcos
RENDSZER

„60”-„90”

„120”-„180”

Class II

ÚJ

Requires unique pricing.



43

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér / barna matt vagy átlátszó 4 mm-es üveg 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár (zár, 
nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), hengerhez 
(távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: B típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, D típus - a
fa ajtókeret vagy rejtett DUO szatén króm (”60” - “90” - 3 db) 
ajtócsukó nem áll rendelkezésre 
csepp-pecsét nem áll rendelkezésre 

a DUO csuklópánt fehér vagy fekete színre vált 
ajtó 50 mm-rel lejjebb (falcos rendszer) 
ajtó 55 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
szellőző berendezés 
laminált üveg VSG 22.4, fehér színű vagy átlátszó (1 
üvegtáblára vonatkozik) 
edzett átlátszó 4 mm vastag üveg 
a DUO zár színét fekete vagy aranyfényű szín váltotta fel 

VÁLTOZAT W02 W02P W02S2P

falcos
RENDSZER

Non-falcos
RENDSZER

 

AJTÓ TOKOK

SZÍNEK

SONE 230 276 295
merbau Royal

LONE
CPL 250 258

fehér

ÚJ

fekete színű zár falcos rendszer 
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

Lengyel tölgy

 

e
feket
244

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

DUO fix tok
állítható tok
DIN DUO 

terra tölgy

gran tölgy
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IMP

Az ajtó fából készült sínből és mozaiklemezből áll, tetején két sima HDF 
tábla, LONE CPL, SONE felülettel. A szokásos töltés méhsejtszerű 
réteg. 

IMP ajtó, W06 mintázat, DIN állítható ajtókeret 

IMP ajtó, W13 mintázat (ajtó a bal oldalon), W01 minta (ajtó a jobb oldalon), DIN állítható ajtókeret 

távtartó keretprofil ajtó tok

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

REVES 
RENDSZER

“60”-“110”

“120”-“180”

Class II

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
66,74 / 80,09
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér / barna matt vagy átlátszó 4 mm-es üveg
fehér / barna matt edzett üveg kivitel W03, W05, W13 
laminált üveg 44,2 fekete színű, 8,5 mm vastag 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár 
(zár, nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), 
hengerhez (távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: B típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, D típus - fa 
vagy MDF ajtókerethez, M típus - a fém ajtókerethez vagy a 
rejtett DUO szatén krómhoz („60” - „80” - 2 db, ” 90 ”- 3 db) 

„100” méret (üvegdíszítés, mint a „90”) 
méret „110” (üvegdíszítés, mint a „90”) 
REVES rendszer (W01 verzió) 
rekuperációs berendezés
perforált forgácslap töltés 
szilárd forgácslap feltöltés (harmadik zsanér ajánlott) 
harmadik ajtópánt az ajtón ajtólap vagy állítható csuklópánt:
B típus, D típus, K típus, C típus, M típus „60” - „80” rejtett 
DUO típus „60” - „80” szélességhez 
sín- és mozaikkészlet (amely lehetővé teszi a felhasználó számára, 
hogy az ajtó ajtót max. 50 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad 
alapon) (a W13 változatra nem vonatkozik)
sín- és mozaikkészlet (lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 
az ajtó ajtóját max. 90 mm-rel lerövidíthesse saját készítésűen) 
(nem alkalmazható a W13, W14 verziókra) 

megerősítés az ajtózáróhoz (nem alkalmazható a W13, W14 változatokra) 
az alsó sín és a tartóoszlop védelme a túlzott nedvesség hatásai ellen (nem 
alkalmazható szellőző kárpitokkal ellátott levelekre)
(nem alkalmazható a W13, W14 verziókra) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb (falcos 
rendszer) (nem alkalmazható a W13, W14 verziókra) 
ajtó 55 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
(nem alkalmazható a W13, W14 változatra)
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb (a W13, W14 változatoknál 
nem alkalmazható) (a rögzített MDF vázra nem vonatkozik) 

150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb ajtó (nem 
alkalmazható a W13, W14 változatra) 
W13 verzió, W14 ajtó alsó 1970 mm (falcos rendszer), 1985 
mm (nem falcos rendszer) 
W13 verzió, W14 ajtó 100 mm-rel magasabb (a 
rögzített MDF vázra nem vonatkozik) 
W13 verzió, W14 ajtó 200 mm-rel magasabb (a rögzített 
MDF vázra nem vonatkozik) 
szellőző berendezés 
edzett üveg:
W02, W06, W07, W12D1, W12 verzió 
toló rendszer (nem alkalmazható a W13, W14 verzióra) 
edzett átlátszó 4 mm vastag üveg 

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

 

nem falcos
RENDSZER

SONE 
CPL 
0,5 mm 976 993 994 995 996 997

Royal ash Royal nougat

SZÍNEK

REVES 
RENDSZER

VÁLTOZAT W14W13W12W12 D1W07W06W05W03W02W01

LONE
CPL 240 241 242 243 244 247 248 249 250

ipar 3ipar 2ipar 1

258 260 263 265 289 531
fehér tölgy wenge

SONE 230 276 292 293 294 295 296 297
Royal chestnut Royal ash Royal nougat

NEW

NEW VÁLTOZAT

79,91/95,89 96,21/115,45 96,21/115,45 96,21/115,45 96,21/115,45 79,91/95,89 96,21/115,45 138,84/166,61SONE; LONE CPL 
                      SONE CPL 130,13/156,16 146,43/175,71 146,43/175,71 146,43/175,71 146,43/175,71 130,13/156,16 146,43/175,71 189,06/226,88

66,74/80,09

116,96/140,36

Requires unique pricing.

Requires unique pricing.

+20%
+40%

22,32/26,79
26,79/32,14

3,35/4,02
17,86/21,43

4,46/5,36

8,93/10,71

5,58/6,70

4,46/5,36

nincs felár

nincs felár

+10%

+20%

nincs felár

+10%

+20%

6,70/8,04
10,04/12,05
14,51/17,41

+10%
pg.102-107

TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

Lengyel tölgy

Lengyel tölgy

MDF fix típus

fekete

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

DUO fix tok
tok

fix fém tok    fém állítható

állítható tok
INDOORTECH system

állítható tok
DIN DUO

tok
DUO állítható

állítható tok
VERTIGO

delano tölgy terra tölgy

gran tölgy

dió
premium

antracit
Királyi 

antracit
Királyi 

Királyi merbau

Királyi merbau

Lengyel hamu

Lengyel hamu

meszelt szil V homok szilfa V szürke szil V 

szürke antracitfehér
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Az ajtó fából készült sínből és mozaiklemezből áll, tetején két 
sima HDF tábla, LONE CPL, SONE felülettel. A H fa szemcsés 
változat csak az ajtólap felületén érhető el. A szokásos 
utántöltés a következőkből áll: méhsejtszerű réteg az A01, 
A02, A03 és B0 változatban; szilárd forgácslap a B1, B2, B3 és 
B4 változatban.
Nincs felsőbb árengedmény mind a falcos rendszerben, mind 
a nem kedvezményes rendszerben. 

ETI ajtó, B1 mintázat, DIN állítható ajtókeret 

ETI ajtó, B1 minta (ajtó a bal oldalon), A01 minta (ajtó a jobb oldalon), INDOORTECH rendszer rögzített ajtókeret 

alumínium díszcsíkok 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

“60”-“110”

“120”-“180”

Class II

felső ajtólap éle árengedmény nélkül 

opció: alumínium üvegcsíkok 
fekete színben 

opció: fekete színű alumínium 
díszcsíkok 

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
66,74 / 80,09

ETI
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér / barna matt edzett üveg, vastagsága: 6 mm 
fekete színű üvegtábla nem érhető el 
üvegezés szélessége A01 változatban - 54 mm; A02 - 205 mm, A03 - 
276 mm 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár (zár, 
nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), hengerhez 
(távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: B típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, D típus - a fa 
ajtókerethez, M típus - a fém ajtókerethez vagy a rejtett DUO szatén 
krómhoz („60” - „80” - 2 db, „90” - 3 db) 

size “100”
„110” méret (a B1, B2, B3, B4 verzióra vonatkozik) 

tömör forgácslap (B0, A01, A02, A03 változat) 
(harmadik zsanér ajánlott) 
harmadik ajtópánt az ajtónapban vagy állítható csuklópánt: B 
típus, D típus, K típus, C típus, M típus „60” - „80” rejtett 
DUO típus „60” - „80” szélesség esetén 
sín- és mozaikkészlet (amely lehetővé teszi a felhasználó 
számára, hogy az ajtó ajtót max. 50 mm-rel lerövidíthesse, 
csináld magad alapon) (a B0, B4 változatokra vonatkozik) 
sín- és mozaikkészlet (lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 
az ajtó ajtóját max. 90 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad)
(a B0, B4 verzióra vonatkozik) 
megerősítés az ajtócsukóhoz
(nem alkalmazható az A01, A02, A03 verziókra) 

az alsó sín és a tartóoszlop védelme a túlzott nedvesség hatásai ellen 
(nem alkalmazható szellőző kárpitokkal ellátott levelekre)
(nem alkalmazható az A01, A02, A03 verziókra) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel lejjebb (falcos rendszer) (nem 
alkalmazható az A01, A02, A03 változatokra) 
ajtó 55 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb (nem falcos 
rendszer) (nem alkalmazható az A01, A02, A03 változatokra) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb
(nem alkalmazható az A01, A02, A03 verziókra) 
ajtó 150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb
(nem alkalmazható az A01, A02, A03 verziókra) 
A01, A02, A03 változat ajtó 50 mm-rel alacsonyabb (falcos rendszer) 
A01, A02, A03 változat ajtó 55 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
A01, A02, A03 változat ajtó 100 mm-rel magasabb 
A01, A02, A03 változat ajtó 200 mm-rel magasabb
szellőző kárpit (a B0, B1, B2, B3, B4 változatokra vonatkozik) 
szellőztető burkolat A01 "60" - "100" szélességgel 
szellőztető berendezés A02, A03 "70" - "100" szélességgel 
edzett 6 mm-es üveg grafit színben, átlátszó 
a díszcsíkok színének megváltoztatása 
feketére: B1-B4 változat
verzió A01-A03 
csúszó rendszer (nem alkalmazható az A01 verzióra) 

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

 

nem falcos
RENDSZER

SZÍNEK

VÁLTOZAT B0 B1 B2 B3 B4 A01 A02 A03

LONE
CPL 240 241 242 243 244 247 248 249 250

ipar 3ipar 2ipar 1

258 260 263 265 289 531
fehér tölgy wenge

SONE 230 254 255 276 292 293 294
Royal ash

295 296 297 298 299
Royal nougat Royal ash H

ÚJ

113,62/136,34 113,62/136,34 113,62/136,34 113,62/136,34 152,68/183,21 152,68/183,21 152,68/183,2166,74/80,09

+20%
+40%

22,32/26,79

3,35/4,02
17,86/21,43

4,46/5,36

8,93/10,71

5,58/6,70

4,46/5,36

nincs felár 

nincs felár 

+10%

+20%

nincs felár 
nincs felár

+10%

+20%
6,70/8,04

22,32/26,79
22,32/26,79

+10%

102-107 o.

perforált forgácslap töltés (B0, A01, A02, A03 verzió)

26,79/32,14

TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

Lengyel tölgy

fekete

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

DUO fix tok
tok

fix fém tok    fém állítható

állítható tok
INDOORTECH system

állítható tok
DIN DUO

tok
DUO állítható

állítható tok
VERTIGO

delano tölgy terra tölgy

gran tölgy

dió
premium

antracit H
Királyi 

antracit
Royal chestnut Királyi 

Királyi merbau
merbau H
Királyi 

H
Lengyel hamu 

Lengyel hamu

meszelt szil V homok szilfa V szürke szil V 

szürke antracitfehér
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SON

SON ajtó, W4 mintás, RENDSZER DIN állítható ajtókeret 

SON ajtó, W2 mintázat, VERTIGO állítható ajtókeret 

VERTIGO ajtókeret, felső panel 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

REVES 
RENDSZER

“60”-“100”

“120”-“180”

Class II

ajtólap laminált széle színben
fekete, grafit vagy szürke - opció
(nem alkalmazható a FEKETE 
felületre) 

Alumínium dekorok az ajtólap felületén.
tábla, LONE CPL, SONE felülettel. A töltet szilárd forgácslap.
Az ajtó fából készült sínből és mozaiklemezből áll, tetején két sima HDF 

színben (alap)
ajtólap felületénmatt króm 
alumínium dekorok az 

150
krómfényű (opció) színben - p. 
felületénfekete, aranyfényű, 
alumínium dekorok az ajtólap 

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
134,15 / 160,98
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár 
(zár, nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), 
hengerhez (távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: K típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, C típus - a fa 
ajtókerethez, M típus - a fém ajtókerethez („60” - „80” -
2 db, „90” - 3 db) vagy a rejtett DUO szatén króm („60” - „70” - 2 db, 
„80” - „90” - 3 db) 
W08 változat: nincs lehetőség szellőzőrés vagy szellőzőrács használatára 

size ”100”
REVES system
rekuperációs berendezés
harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:
K típus, C típus, M típus „60” - „80” rejtett 
DUO típus „60” - „70” szélességhez 
sín- és mozaikkészlet (lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 
az ajtó ajtóját max. 50 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad)
(nem alkalmazható a W8 verzióra) 

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

 

nem falcos
RENDSZER

VÁLTOZAT W1 W2 W4 W5 W6 W7 W8

SZÍNEK

REVES 
RENDSZER

LONE
CPL 240 241 242 243 244 247 248 249 250

ipar 3ipar 2ipar 1

258 260 263 265 267 268 269
fehér tölgy wenge whitewashed 

elm H
sand elm H

SONE 230 254 255 276 292 293 294
Royal ash

295 296 297 298 299
Royal nougat Royal ash H

ÚJ

134,15/160,98 144,42/173,30 134,15/160,98 134,15/160,98 134,15/160,98134,15/160,98 134,15/160,98

+20%

3,35/4,02
17,86/21,43

4,46/5,36

TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

Lengyel tölgy

sín- és mozaikkészlet (amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az ajtólapot 
max. 90 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad) (nem alkalmazható a W8 változatra) 

megerősítés az ajtócsukóhoz 
az alsó sín és a tartóoszlop védelme a túlzott nedvesség hatásai ellen 
(nem alkalmazható szellőző kárpitokkal ellátott levelekre) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb (visszacsatolt rendszer) 
ajtó 55 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb (nem visszacsatolt rendszer) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
ajtó 150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb 
szellőző berendezés 
alumínium él (nem falcos rendszer) 
alumínium dekorok fekete, krómfényű, aranyfényű 
ajtólap széle fekete, szürke vagy grafit színű 

5,58/6,70

4,46/5,36

n nincs felár 

nincs felár

+10%
+20%

8,93/10,71

6,70/8,04

13,39/16,07
nincs felár

22,32/26,79

fekete

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

DUO fix tok
tok

fix fém tok    fém állítható

állítható tok
INDOORTECH system

állítható tok
DIN DUO

tok
DUO állítható

állítható tok
VERTIGO

delano tölgy terra tölgy

gran tölgy

dió
premium

antracit H
Királyi 

antracit
Royal chestnut Királyi 

Királyi merbau
merbau H
Királyi 

H
Lengyel hamu 

Lengyel hamu

meszelt szil V homok szilfa V szürke szil V 

szürke elm Hfehér
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Az ajtó fából készült sínből és mozaiklemezből áll, tetején két 
sima HDF tábla, LONE CPL, SONE felülettel.
Nincs felsőbb árengedmény mind a falcos rendszerben, mind 
a nem kedvezményes rendszerben. 

PRA ajtó, W07 mintázat, DIN DUO állítható ajtókeret 

PRA ajtó, W02 mintázat, DIN DUO állítható ajtókeret, 90 ° -os szögben összekapcsolt architravek 

Az archívek 90 ° -os szögben történő 
összekapcsolása felár ellenében elérhető 

vízszintes és függőleges panel, üvegezés 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

“70”-“90”

“140”-“180”

Class II

felső ajtó ajtólap éle árengedmény nélkül 

ÚJ

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
161,83 / 194,20

PRA
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér matt vagy átlátszó 4 mm vastag üveg 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár 
(zár, nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), 
hengerhez (távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: K típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, C típus - a fa 
ajtókerethez („70” - „80” - 2 db, „90” - 3 db) vagy a rejtett szatén 
krómhoz („70” - ” 80 ”- 2 db,„ 90 ”- 3 db) 
ajtócsukó nem áll rendelkezésre 

ajtó 55 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
ajtó 50 mm-rel lejjebb (falcos rendszer) 
szellőző berendezés 
edzett átlátszó 4 mm vastag üveg 

VÁLTOZAT W01 W02 W03 W04

VÁLTOZAT W05 W06 W07

AJTÓ TOKOK

nem falcos
RENDSZER

falcos
RENDSZER

 

SZÍNEK

SONE 230 293 294 295 296
Royal ash

LONE
CPL 240 241 242 243 250

ÚJ

161,83/194,20 161,83/194,20 161,83/194,20 161,83/194,20

161,83/194,20 161,83/194,20 161,83/194,20

3,35/4,02
17,86/21,43

nincs felár

nincs felár

6,70/8,04

+10%

harmadik ajtópánt az ajtóban ajtólap vagy állítható csuklópánt: 
K típus, C típus „70” - „80” rejtett DUO típusú „70” - „80” 
szélességű 

TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

DUO fix tok

állítható tok
INDOORTECH system

állítható tok
DIN DUO

tok
DUO állítható

állítható tok
VERTIGO

delano tölgy terra tölgy

gran tölgy
antracit
Királyi Királyi merbau Lengyel hamu

meszelt szil V homok szilfa V szürke szil V 
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Az ajtó fából készült sínből és mozaiklemezből áll, tetején két sima HDF 
tábla, LONE CPL, SONE felülettel. Ajtófélfa - függőleges faszem; panel 
- függőleges faszem. 

FOR ajtóhoz, W01S1 mintás, DIN állítható ajtókeret 

FOR ajtóhoz, W01S1 mintás, DIN állítható ajtókeret 

üvegezés 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

“70”-“100”

“140”-“180”

Class II

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
167,41 / 200,89

FOR
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér matt edzett üveg, vastagsága: 4 mm 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár (zár, 
nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), hengerhez 
(távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: K típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, C típus - a fa 
ajtókerethez, M típus - a fém ajtókerethez vagy a rejtett DUO szatén 
krómhoz („70” - „80” - 2 db, „90” - 3 db) 
ajtócsukó nem áll rendelkezésre 

„60” méret (W01, W01S1 típusokra vonatkozik) 
harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:
K típus, C típus, M típus „70” - „80” rejtett 
DUO típus „70” - „80” szélességhez 
ajtó 50 mm-rel lejjebb (falcos rendszer) 
ajtó 55 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
szellőző berendezés 
barna / grafit vagy átlátszó edzett 4 mm vastag üveg 

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

 

nem falcos
RENDSZER

SZÍNEK

W01 W01S1 W03 W03S1VÁLTOZAT W01 W01S1 W03 W03S1

LONE
CPL 240 241 242 243 244 250 258 260 263

fehér tölgy

265 289 531
wenge

ÚJ

SONE 230 276 292 293 294 295 296 297
Royal chestnut Royal ash Royal nougat

ÚJ

167,41/200,89 167,41/200,89 167,41/200,89 167,41/200,89 

3,35/4,02
17,86/21,43

nincs felár 

nincs felár 

6,70/8,04

+10%

nincs felár 
+20%size “100”

TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

Lengyel tölgy

fekete

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

DUO fix tok
tok

fix fém tok    fém állítható

állítható tok
INDOORTECH system

állítható tok
DIN DUO

tok
DUO állítható

állítható tok
VERTIGO

delano tölgy terra tölgy

gran tölgy

dió
premium

antracit
Királyi Királyi merbau Lengyel hamu

meszelt szil V homok szilfa V szürke szil V 

szürke antracit

fehér
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Az ajtó fából készült sínből és mozaiklemezből áll, tetején két sima HDF 
tábla, LONE CPL, SONE felülettel. A töltet szilárd forgácslap. Az 
ajtólap felületét térprofil szalag díszíti. 

INV ajtó, 01 mintás, DIN állítható ajtókeret 

INV ajtó, 00 mintás, DIN állítható ajtókeret 

szalagprofil 

falcos
RENDSZER

nem falcos
SYSTEM

SYSTEM
REVES

“60”-“100”

“120”-“180”

Class II

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
169,64 / 203,57

INV
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér edzett üveg, vastagsága: 4 mm 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár 
(zár, nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), 
hengerhez (távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: K típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, C típus - a fa 
ajtókerethez, M típus - a fém ajtókerethez vagy a rejtett DUO szatén 
krómhoz („60” - „80” - 2 db, „90” - 3 db) 

REVES rendszer (W00, 01 verzió) 
harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:
K típus, C típus, M típus „60” - „80” szélességű 
rejtett DUO típus „60” - „80” szélességhez 
a standard DUO csuklópánt megváltoztatása fehér színűre 
megerősítés az ajtócsukóhoz 
az alsó sín és a tartóoszlop védelme a túlzott nedvesség hatásai ellen 
(nem alkalmazható szellőző kárpitokkal ellátott levelekre) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel lejjebb (falcos rendszer) 
ajtó 55 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
ajtó 150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb 
szellőző berendezés 

VÁLTOZAT 00 0SD 01 01SD

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

 

nem falcos
RENDSZER

SZÍNEK

SONE 230 276 295

LONE
CPL 243 244 250 258 289 531

fehér

ÚJ

RENDSZER
REVES

169,64/203,57 169,64/203,57 169,64/203,57 169,64/203,57

+20%

3,35/4,02
17,86/21,43

5,58/6,70

4,46/5,36

2,23/2,68

nincs felár
nincs felár

+10%
+20%

6,70/8,04

méret ”100” (üveg díszítés, mint a “90”) 
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

Lengyel tölgy

fekete

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

DUO fix tok
tok

fix fém tok    fém állítható

állítható tok
INDOORTECH system

állítható tok
DIN DUO

tok
DUO állítható

állítható tok
VERTIGO

delano tölgy terra tölgy

gran tölgy Királyi merbau

szürke antracit
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Az ajtó fából készült sínből és mozaiklemezből áll, tetején két sima HDF 
tábla, LONE CPL, SONE felülettel. A töltet szilárd forgácslap.
Az ajtólap felületét térprofil szalag díszíti. 

NOS ajtó, 03 mintás, DIN állítható ajtókeret 

NOS ajtó, 01 mintás, RENDSZER DIN állítható ajtókeret 

NOSTRE ajtó ajtólap díszcsík 

falcos
RENDSZER

“60”-“100”

“120”-“180”

Class II

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 

169,64 / 203,57

NOS
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér edzett üveg, vastagsága: 4 mm 
minta 0SD, 01SD, 03SD edzett üvegtábla fehér matt, vastagságú 
egypontos záró zár, távolság: 72 mm-es kulcsos vagy henger típusú, 
henger vagy fürdőszoba zárhoz 
zsanérok: K típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, C típus - a fa 
ajtókerethez, M típus - a fém ajtókerethez („60” - „80” - 2 db, „90” - 
3 db) 

harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:
K típus, C típus, M típus „60” - „80” szélességhez 
megerősítés az ajtócsukóhoz 
az alsó sín és a tartóoszlop védelme a túlzott nedvesség hatásai ellen 
(nem alkalmazható szellőző kárpitokkal ellátott ajtólapokra) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel lejjebb (falcos rendszer) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
ajtó 150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb 
szellőző berendezés 

VÁLTOZAT 00 0SD 01 01SM 01SD

VÁLTOZAT 02 02S1 02S3 03 03SD

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

 

SZÍNEK

SONE 230 276 295

LONE
CPL 240 241 242 243 244 250 258 263

fehér

531

ÚJ

169,64/203,57 169,64/203,57 169,64/203,57 169,64/203,57 169,64/203,57

169,64/203,57 169,64/203,57 169,64/203,57 169,64/203,57 169,64/203,57

+20%

3,35/4,02

5,58/6,70

4,46/5,36

nincs felár
+10%

+20%
6,70/8,04

méret ”100” (üveg díszítés, mint a “90”) 
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

Lengyel tölgy

fekete

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

állítható tok
INDOORTECH system

delano tölgy terra tölgy

gran tölgy

dió
premium

Királyi merbau

meszelt szil V homok szilfa V szürke szil V 

ke
szür
289

antracit
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falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

“70”-“100”

“140”-“180”

Class II Az ajtó fából készült sínből és mozaiklemezből áll, tetején két sima HDF 
tábla, LONE CPL felülettel.
Keresztvasút függőleges fametszettel, fekete színű panel (W01, W02 
változat), fekete laminált üveg (W01S1, W02S2 változat). 

MON ajtó, W02 mintázat, DIN DUO állítható ajtókeret 

MON ajtó, W02 mintázat, DIN DUO állítható ajtókeret 

fekete matt panel fekete ablaktábla 

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
167,41 / 200,89

MON
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VSG 33.2 laminált nem átlátszó fekete matt 6,8 mm vastag üveg 
rejtett DUO ezüst vagy fekete 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár (zár, 
nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), hengerhez 
(távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: K típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, C típus - a fa 
ajtókerethez, M típus - a fém ajtókerethez vagy a rejtett DUO 
szatén krómhoz („70” - „80” - 2 db, „90” - 3 db) 

méret „100”
„60” és „60” + „60” méret (a W01, W01S1 típusokra vonatkozik) 
harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:
K típusú, C típusú, M típusú „70” - „80” szélességű
ezüst vagy fekete rejtett DUO típus „70” - „80” szélességhez 
ajtó 50 mm-rel lejjebb (falcos rendszer) 
ajtó 55 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer)
szellőző berendezés 
toló rendszer 102-107 o.

VÁLTOZAT

SZÍNEK

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

 

nem falcos
RENDSZER

LONE
CPL 243 258

fehér

ÚJ

167,41/200,89 167,41/200,89 171,88/206,25 185,27/222,32

+20%
nincs felár

3,35/4,02
17,86/21,43

nincs felár 
nincs felár 

6,70/8,04

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

W01 with fekete panel W02 with fekete panel W01S1 with fekete pane W02S2 with fekete pane

rendszer fix tok
INDOORTECH 

tok
DIN állítható 

DUO fix tok

állítható tok
INDOORTECH system

állítható tok
DIN DUO

tok
DUO állítható

állítható tok
VERTIGO

delano tölgy



60

SEM

SEM ajtó, W02 mintázat, DIN állítható ajtókeret 

SEM ajtó, W02 mintázat (ajtó a bal oldalon), RENDSZER DIN állítható ajtókeret, W02A minta (ajtó a jobb oldalon), INDOORTECH rögzített ajtókeret 

üvegezés 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

“60”-“100”

“120”-“180”

Class II

kaphatók és egyoldalas tükör (WL Z, WL A / Z).
(W00, W04). Az ajtólapok egyoldalas mágneses táblával (Z / AZ) is 
függően, vízszintesen (W02-W02A, W03-W03A) vagy függőlegesen
a H változatú ajtólapok esetén; paneleken és keresztléceken a mintától
A sín- és mozaikkészlet függőleges vagy vízszintes fa szemcsével érkezik 
tábla, LONE CPL, SONE felülettel.
Az ajtó fából készült sínből és mozaiklemezből áll, tetején két sima HDF 

DIN és DIN DUO állítható ajtókeretek használatával
ajtókra vonatkozik: 254, 255, 257, 298, 299, valamint 
készlet árában. A megoldás csak a következő színű

színekben, szemcsék vízszintes elrendezésével, standard 
Lehetőség ajtólap és váz rendelésére a rendelkezésre álló 

nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, ÁFA 20%)
167,41 / 200,89
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SZÍNEK
LONE
CPL 240 241 242 243 244 250 258 260 263

fehér tölgy

265 289 531
wenge

SONE 230 276 292 293 294 295 296 297
Royal chestnut Royal ash Royal nougat

ÚJ

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér / barna / grafit vagy átlátszó 4 mm-es 
üvegminta W01, W05 edzett üveg 4 mm 
minta W00, W06, W07, panelvastagság: 12 mm 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár (zár, 
nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), hengerhez 
(távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: B típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, D típus - a fa 
ajtókerethez, M típus - a fém ajtókerethez vagy a rejtett DUO szatén 
krómhoz („60” - „80” - 2 db, „90” - 3 db) 
ajtócsukó nem áll rendelkezésre 
csepp-pecsét nem áll rendelkezésre 

harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:
B típus, D típus, M típus „60” - „80” szélességű rejtett DUO típus 
„60” - „70” szélességhez 
ajtó 50 mm-rel lejjebb (falcos rendszer) 
ajtó 55 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer)
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb (WLZ, WLA / Z esetén nem alkalmazható) 

szellőző berendezés 
edzett átlátszó 4 mm vastag üveg 

VÁLTOZAT W05W04W01W00 A/ZZ WLZ WLA/Z W02S2W02S1W02W02P

VÁLTOZAT W03AW03S4W03S3W03S2W03S1W03W03PW02AW02S4W02S3

mirror*board*

* Z, WLZ - tábla / tükör a zsanér oldalán, A / Z, WLA / Z - tábla / tükör a zsanér oldalával ellentétes oldalon 

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

 

nem falcos
RENDSZER

VÁLTOZAT W07W06

167,41/200,89  167,41/200,89   167,41/200,89    167,41/200,89   167,41/200,89   167,41/200,89    167,41/200,89   167,41/200,89    167,41/200,89   167,41/200,89

167,41/200,89  167,41/200,89   167,41/200,89    167,41/200,89      189,96/227,95   249,33/299,20  167,41/200,89   167,41/200,89    167,41/200,89   167,41/200,89

167,41/200,89  167,41/200,89   

+20%

3,35/4,02
17,86/21,43

nincs felár

nincs felár

+10%
6,70/8,04

+10%

size “100”
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

Lengyel tölgy

fekete

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

DUO fix tok
tok

fix fém tok    fém állítható

állítható tok
INDOORTECH system

állítható tok
DIN DUO

tok
DUO állítható

állítható tok
VERTIGO

delano tölgy terra tölgy

gran tölgy

dió
premium

antracit
Királyi Királyi merbau Lengyel hamu

V
meszelt szil homok szilfa V szürke szil V 

szürke antracit

fehér



Az ajtó egy fából készült sínből és raklapból áll, tetején két sima HDF tábla, 
LONE CPL, SONE felülettel. A sín és a sablon függőleges faszemekkel 
rendelkezik; a panelek és a keresztsínek vízszintes faszerkezettel 
rendelkeznek. A keresztsín szegélyei dekoratív alumínium csíkokkal vannak 
elkészítve. 

SEM ALU ajtó, W03 mintázat, DIN állítható ajtókeret dekoratív alumínium csíkok keresztvas - vízszintes faszem, 
panel - vízszintes faszem 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

“60”-“100”

“120”-“180”

Class II

62

SEM ALU door, W03 pattern, DIN állítható door tok

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
231,47 / 277,77

SEM ALU
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér / barna / grafit vagy átlátszó 4 mm-es üveg 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár (zár, 
nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), hengerhez 
(távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: B típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, D típus - a fa 
ajtókerethez, M típus - a fém ajtókerethez vagy a rejtett DUO szatén 
krómhoz („60” - „80” - 2 db, „90” - 3 db) 
ajtócsukó nem áll rendelkezésre 
csepp-pecsét nem áll rendelkezésre 

harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:
B típus, D típus, M típus „60” - „80” szélességű 
rejtett DUO típus „60” - „70” szélességhez 
ajtó 50 mm-rel lejjebb (falcos rendszer) 
ajtó 55 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
szellőző berendezés 
edzett átlátszó 4 mm vastag üveg 

VÁLTOZAT W02P W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02A

VÁLTOZAT W03P W03 W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

 

nem falcos
RENDSZER

SZÍNEK

SONE 230 276 292 293 294 295 296 297
Royal chestnut Royal ash Royal nougat

LONE
CPL 240 241 242 243 244 250 258 260 263

fehér tölgy

265 289 531
wenge

ÚJ

231,47/277,77 231,47/277,77 231,47/277,77 231,47/277,77 231,47/277,77 231,47/277,77 231,47/277,77 

231,47/277,77 231,47/277,77 231,47/277,77 231,47/277,77 231,47/277,77 231,47/277,77 231,47/277,77 

+20%

3,35/4,02
17,86/21,43

nincs felár

nincs felár

+10%
6,70/8,04

+10%

size “100”
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

Lengyel tölgy

fekete

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

DUO fix tok
tok

fix fém tok    fém állítható

állítható tok
INDOORTECH system

állítható tok
DIN DUO

tok
DUO állítható

állítható tok
VERTIGO

delano tölgy terra tölgy

gran tölgy

dió
premium

antracit
Királyi Királyi merbau Lengyel hamu

meszelt szil V homok szilfa V szürke szil V 

szürke antracit

fehér
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Az ajtó fából készült sínből és mozaiklemezből áll, tetején két sima HDF 
tábla, LONE CPL, SONE felülettel.
A keresztsínek vízszintes faszemekkel és barázdált felülettel 
rendelkeznek. 

SEM ONDA ajtó, W03 mintázat, DIN állítható ajtókeret 

SEM ONDA ajtó, W00 mintázat (ajtó a bal oldalon), W03 minta (ajtó a jobb oldalon), DIN állítható ajtókeret 

panel - hornyolás üvegezés 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

“60”-“100”

“120”-“180”

Class II

20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, ÁFA 
167,41 / 200,89

SEM ONDA
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér / barna / grafit szatén vagy átlátszó 4 mm-es üveg 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár (zár, 
nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), hengerhez 
(távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: B típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, D típus - a fa 
ajtókerethez, M típus - a fém ajtókerethez vagy a rejtett DUO szatén 
krómhoz („60” - „80” - 2 db, „90” - 3 db) 
ajtócsukó nem áll rendelkezésre 
csepp-pecsét nem áll rendelkezésre 

harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:
B típus, D típus, M típus „60” - „80” szélességű 
rejtett DUO típus „60” - „70” szélességhez 
ajtó 50 mm-rel lejjebb (falcos rendszer) 
ajtó 55 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
szellőző berendezés 
edzett átlátszó 4 mm vastag üveg 

VÁLTOZAT W00 W03 W04 W05 W07 W08

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

 

nem falcos
RENDSZER

SZÍNEK

SONE 230 276 292 293 294 295 296 297
Royal chestnut Royal ash Royal nougat

LONE
CPL 240 241 242 243 250 258 260 263 265

fehér tölgy

531

ÚJ

167,41/200,89  167,41/200,89   167,41/200,89 167,41/200,89   167,41/200,89   167,41/200,89    

+20%

3,35/4,02
17,86/21,43

nincs felár 

nincs felár

+10%
6,70/8,04

+10%

size “100”
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

Lengyel tölgy

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

DUO fix tok
tok

fix fém tok    fém állítható

állítható tok
INDOORTECH system

állítható tok
DIN DUO

tok
DUO állítható

állítható tok
VERTIGO

delano tölgy terra tölgy

gran tölgy

dió
premium wenge

antracit
Királyi Királyi merbau Lengyel hamu

meszelt szil V homok szilfa V szürke szil V 

ke
szür
289

antracit

fehér
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DEC

MECHANIKAI OSZTÁLY II
Az ajtó fából készült sínből és cölöpökből áll, tetején két sima HDF 
tábla található, amelyeket 0,2 mm, 0,5 mm vagy 0,7 mm vastag CPL 
laminátum borít.
A szokásos töltés méhsejtszerű réteg.

MECHANIKAI OSZTÁLY (falcos sys.)
Az ajtó fából készült sínből és csempekészletből áll, amelyet két 
függőleges szalaggal erősítenek meg, amelyek rétegelt lemezhez vannak 
kötve, és egy kibővített alsó sínből, amelyet 0,2 mm, 0,5 mm vagy 0,7 
mm vastag CPL laminátum borít.
A standard töltés perforált forgácslapból áll. 

DEC ajtó, 00 mintás, DIN állítható ajtókeret 

DEC ajtó, 05 mintás, DIN állítható ajtókeret 

távtartó keret üvegezés 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

REVES 
RENDSZER

“60”-“110”

“120”-“180”

Class II

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
88,17 / 105,80
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méret „110” (üvegdíszítés, mint a „90”) 
REVES rendszer (00-as verzió) 
rekuperációs berendezés
CPL laminátum felár ellenében kapható: 0,5 mm, 0,7 mm („60” - 
„80”)
CPL laminátum felár ellenében kapható, 0,5 mm, 0,7 mm (”90” - 
”110”)

felár a SONE CPL színekért 
perforált forgácslap töltés 

szilárd forgácslap feltöltés (harmadik zsanér ajánlott) 
harmadik ajtópánt az ajtólapban vagy állítható csuklópánt:
B típus, D típus, K típus, C típus, M típus a „60” - „80” T 
szélességhez
rejtett DUO típus „60” - „70” szélességhez 
sín- és mozaikkészlet (lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az 
ajtólapot max. 50 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad)
sín- és mozaikkészlet (amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 
az ajtólapot max. 90 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad) 

megerősítés az ajtócsukóhoz 
az alsó sín és a tartóoszlop védelme a túlzott nedvesség hatásai ellen 
(nem alkalmazható szellőző kárpitokkal ellátott ajtólapokra) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel lejjebb (falcos rendszer) 
ajtó 55 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
ajtó 150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb 
szellőző berendezés 
edzett üveg (02, 04, 05 verzió) 
edzett átlátszó 4 mm vastag üveg 
más színű - fekete, szürke, grafit - élek állnak rendelkezésre 

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

 DIAGONAL metal

nem falcos
RENDSZER

*available upon consultation with the sales department

VÁLTOZAT 00 02 03SD 04 05

 

SZÍNEK SONE 
CPL 
0,5 mm 976 993 994 995 996 997

Royal ash Royal nougat

222221820 849848847863821229223 225 844227
fehér beech cherry ipar 1   ipar 2

779772771720 749748747763723765721 744
fehér beech cherry ipar 1   ipar 2

259252251920 949948947963923965921 825 944
fehér beech cseresznye ipar 1   ipar 2

REVES 
RENDSZER

88,17/105,80 105,58/126,70 112,95/135,54 105,58/126,70 105,58/126,709

144,87/173,84 171,88/206,25 179,24/215,09 171,88/206,25 171,88/206,25

8,93/10,71

17,86/21,43

22,10/26,52

33,26/39,91

50,22/60,27

22,32/26,79

3,35/4,02

17,86/21,43
3,79/4,55

26,79/32,14

5,58/6,70

4,46/5,36

4,46/5,36

8,93/10,71

nincs felár 

nincs felár 

+10%

+20%
6,70/8,04

8,93/10,71
+10%

22,32/26,79

„100” méret (üvegdíszítés, mint a „90”) 
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

Lengyel tölgy

ajtólapok - III. mechanikai osztály)
fehér matt edzett üveglemez (03CD változat,
fehér matt vagy átlátszó 4 mm vastag üveg

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT

krómhoz („60” - „80” - 2 db, „90” - 3 db)
ajtókerethez, M típus - a fém ajtókerethez vagy a rejtett DUO szatén
zsanérok: B típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, D típus - a fa
zár rozsdamentes acéllemezzel (ajtólapok - III. mechanikai osztály)
hengerhez (távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm)
(zár, nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm),
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár

zsanérok: K típus (ajtólapok - III. mechanikai osztály) - 3 db

szögletes rögzítőlemez - + 10% -os különdíj hozzáadva az állítható DINframe árhoz. 
A III. Mechanikai osztály megszerzéséhez meg kell rendelni az ajtóajtót fém ajtókerettel, fa ajtókerettel vagy állítható DIN III mechanikai osztályú kerettel. DIN ajtókeret, III. 

fekete

fekete

industry 3fekete

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

DUO fix tok
tok

fix fém tok    fém állítható

állítható tok
INDOORTECH system

állítható tok
DIN DUO

tok
DUO állítható

tölgy ipar 3 terra tölgy delano tölgy

tölgy ipar 3 terra tölgy

7t 2e 5rtölgyoak
tölgy

dió
premium

dió
premium

antracit
Királyi Királyi merbau Lengyel hamu

szürke

szürke

szürke

dió
antracit premium

antracit wenge

antracit wenge

CPL 0,2 mm
LAMINÁLT

CPL 0,2 mm
LAMINÁLT

0,2 mm
CPL
LAMINÁLT

0,5 mm*
CPL
LAMINÁLT

0,7 mm*
CPL
LAMINÁLT

HPL*
LAMINÁLT



68

DEC INVEST

A fém ajtókerettel és automatikus ajtócsukóval ellátott INDOORTECH levelekben 
a T típusú zsanérokat („70” - „80” - 3 db, „90” - „110” - 4 db) használják alapként.

MECHANIKAI OSZTÁLY III
Ajtó tűlevelű fából készült sínből és cölöpszettel, mindkét oldalán HDF táblákkal; a 
töltet perforált forgácslapból készül. Az ajtólap szélét rozsdamentes acélprofil védi.
Fix fém FD12 ajtókeret, opcionálisan állítható.
Az ajtó mechanikai osztálya III. 

DEC INVEST ajtó, 04 mintás, fém ajtókeret 

DEC INVEST ajtó, 02 mintás, állítható fém ajtókerettel 

lőrés BMD4 - 04-es minta rozsdamentes acél profil 

falcos
RENDSZER

“70”-“110”

“120”-“200”

Class III

   
  mmeecchhaanniiccaall ccllaassss IIII – kétszárnyú ajtó

mmeecchhaanniiccaall ccllaassss IIIIII - egyszárnyú ajtó

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
202,46 / 242,95
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
matt vagy edzett átlátszó 4 mm vastag üveg 
üvegezés rozsdamentes acél kerettel vagy lőrés BMD4 típusú 
rozsdamentes acél kerettel, LACOMAT üveg 
egypontos záró zár 72 mm távolsággal és rozsdamentes acél felülettel, 
kulccsal működtethető henger vagy fürdőszoba zár számára 
zsanérok: T típus - a fém ajtókerethez („70” - „90” - 3 db) 
megerősítés az ajtócsukóhoz 
az ajtólap élének rozsdamentes acél 
védelme (a zár és a zsanér oldala) 
üvegezés rozsdamentes acél vagy lőrés (BMD) kerettel 

az alsó sín és a tartóoszlop védelmet nyújt a túlzott 
nedvesség hatása ellen 
görgős zár 
rozsdamentes acél markolat (kétoldalas) 
rozsdamentes acél panelek p. 148
rozsdamentes acél szellőzőpanelek p. 148
lőrés: színtelen üvegre váltás 
átlátszó 4 mm vastag üveg 
kétszárnyú ajtó (III. 
mechanikai osztály) 

VÁLTOZAT 0
0

0
1

0
2

0
3

0
4

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

*available upon consultation with the sales department
Other colours available upon individual enquiries

SZÍNEK

820 222 821
fehér

920 259 921
fehér

720 772 721
fehér

847 848 849 225 227 844
ipar 3ipar 2ipar 1

947 948 949 825 944
ipar 3ipar 2ipar 1

747 748 749 725 744
ipar 3ipar 2ipar 1

LONE
CPL 243 244 247 248 249 250 258 289 531

ipar 3ipar 2ipar 1 fehér

LONE CPL

„70”, „80”, „90”, „90 plus”       202,46/242,95 282,37/338,84 318,97/382,77 339,06/406,88 280,36/336,43

„100” 213,39/256,07 293,30/351,96 329,69/395,63 350,00/420,00 291,07/349,29

„110” 224,11/268,93 304,02/364,82 340,63/408,75 360,71/432,86 301,79/362,14

„70”, „80”, „90”, „90 plus” 206,47/247,77 287,95/345,54 325,45/390,54 345,76/414,91 286,16/343,39

„100” 217,19/260,63 298,88/358,66 336,61/403,93 356,47/427,77 296,88/356,25

„110” 228,35/274,02 309,60/371,52 347,32/416,79 367,41/440,89 307,81/369,38

„70”, „80”, „90”, „90 plus” 225,22/270,27 306,47/367,77 343,75/412,50 364,96/437,95 304,69/365,63

„100” 236,16/283,39 317,41/380,89 354,91/425,89 375,67/450,80 315,40/378,48

„110” 247,10/296,52 328,13/393,75 365,63/438,75 386,38/463,66 326,56/391,88

„70”, „80”, „90”, „90 plus” 227,46/272,95 308,71/370,45 346,43/415,71 366,74/440,09 307,37/368,84

„100” 238,17/285,80 319,42/383,30 357,37/428,84 377,90/453,48 318,08/381,70

„110” 249,11/298,93 330,13/396,16 368,30/441,96 388,62/466,34 329,02/394,82

26,79/32,14

4,46/5,36

23,66/28,39

11,16/13,39

nincs felár  

műszaki ajtókatalógus 

41,29/49,55

szilárd forgácslap töltelék 
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

Ajtólapok a DECO INVEST FD12 rögzített és állítható fém tokhoz tervezték 

fekete

fekete

fekete

fekete

INVEST FD12
fix fém tokDECO 

DECO INVEST ZO
fém állítható tok

delano tölgy terra tölgy

terra tölgy delano tölgy

terra tölgy

terra tölgy

szürke

szürke

szürke

szürke

antracit

antracit

antracit

antracit

CPL 0,2 mm
LAMINÁLT

CPL 0,5 mm
LAMINÁLT

CPL 0,7 mm
LAMINÁLT

0,2 mm
CPL
LAMINÁLT

0,5 mm*
CPL
LAMINÁLT

0,7 mm*
CPL
LAMINÁLT

HPL*
LAMINÁLT
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Az ajtó fából készült sínből és cölöpökből áll, amelyek tetején két sima 
HDF tábla található, a LONE CPL vagy a SONE felülettel, vagy 
NATURAL VENEER-ekkel vannak borítva.
Függőleges faszem az oszlopok felületén, vízszintes faszem
kereszt síneken. 

SEM VERSE ajtó, W05 mintázat, DIN állítható ajtókeret 

SEM VERSE ajtó, W03 mintázat, DIN állítható ajtókeret 

üvegezés a keresztsínek, a panel és a sín 
összekapcsolása és a cölöpkészlet 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

“70”-“100”

“140”-“180”

Class II

20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, ÁFA 
167,41 / 200,89

SEM VERSE



71

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
alternatívaként: fehér DECORMAT edzett üveg, barna DECORMAT, 
fehér szatén (W01-W04 minták); fehér szatén edzett 6 mm vastag üveg 
(W05 minta) 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár 
(zár, nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), 
hengerhez (távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: B típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, D típus - a fa ajtókerethez 

harmadik ajtópánt az ajtó ajtón vagy állítható csukló esetén:
B típus, D típus, K típus, C típus, M típus „70” - „80” rejtett 
DUO típus „70” - „80” szélességhez 
ajtó 50 mm-rel lejjebb (falcos rendszer) 
ajtó 55 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
szellőző kárpit (VENEERED) 

barna / grafit edzett 6 mm vastag üveg (a W05 változatra 
vonatkozik) 

VÁLTOZAT W03P W01 W03 W04 W05

SZÍNEK

323 340 351 371 372 376 377 381 382
marroneebony rubio ashmoreno ash

383 404 405 421 422 424
negro ash moccacappuccino teak

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

 

nem falcos
RENDSZER

311 312 334 380
limba natural ash

370 374 375 378

SONE 230 276 292 293 294 295 296 297
Royal chestnut Royal ash Royal nougat

LONE
CPL 240 241 242 243 244 250 258 260 263

fehér fehér tölgy

265 289 531
wenge
ÚJ

167,41/200,89 236,61/283,93 236,61/283,93 236,61/283,93 167,41/200,89

206,47/247,77 245,98/295,18 245,98/295,18 245,98/295,18 206,47/247,77

236,61/283,93 275,89/331,07 275,89/331,07 275,89/331,07 236,61/283,93

243,30/291,96 282,59/339,11 282,59/339,11 282,59/339,11 243,30/291,96

+20%

3,35/4,02
17,86/21,43

nincs felár 

nincs felár 

szellőző kárpit (VENEERED, LONE, SONE) 6,70/8,04

11,16/13,39

+10%

„100” méret (a W01, W03, W04 változatokra nem vonatkozik) 
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

Lengyel tölgy

A
CSOPORT 
VENEERED

B
CSOPORT 
VENEERED

C
CSOPORT 
VENEERED

ajtócsukó nem áll rendelkezésre
DUO szatén krómhoz („70” - „80”) - 2 db, „90” - 3 db)
rejtett
CSOPORT A, B, C gyűjtemények), M típus - a fém ajtókerethez vagy a 
K - a DIN rendszerű ajtókerethez, C típus - a fa ajtókerethez (VENEERED
(LONE, SONE gyűjtemények), típus

csepp-pecsét nem áll rendelkezésre

CSOPORT C

CSOPORT B

CSOPORT A

SONE
LONE

fekete

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

DUO fix tok
tok

fix fém tok    fém állítható

állítható tok
INDOORTECH system

állítható tok
DIN DUO

tok
DUO állítható

állítható tok
VERTIGO

delano tölgy terra tölgy

gran tölgy

European tölgy

rustic tölgy �����ö ����lgy ö steel tlgy ö platinum tlgy ölgy

tölgy
fehér-foltos sand tölgy

dió
premium

dark dió bright dió

antracit
Királyi Királyi merbau Lengyel hamu

hmeszelt szil V omok szilfa V szürke szil V 

szürke antracit

fényes tölgy

fenyő 
svájci fehér szürke tölgy
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SEM LUX

SEM LUX ajtó, W04 mintázat, DIN állítható ajtókeret 

SEM LUX ajtó, W03S4 mintázat, INDOORTECH RENDSZER állítható ajtókeret 

vasúti és mozaikkészlet fa gabona fa szemcse panelek - vízszintes 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

“60”-“100”

“120”-“180”

Class II

tükörrel(WL Z, WL A / Z) is kaphatók).
Az ajtólapok egyoldalas mágneses táblával (Z / AZ és egyoldalas 
faszerkezettel rendelkeznek.
függőleges faszem tartozik; a panelek és a keresztsínek vízszintes 
furnérral borított sima HDF tábla található. A sín- és mozaikkészlethez 
Az ajtó fából készült sínből és cölöpökből áll, tetején két természetes 

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
206,03 / 247,23



73* Z, WLZ - board/mirror on the hinge side, A/Z, WLA/Z - board/mirror on the side opposite to the hinge side

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér / barna / grafit vagy átlátszó 4 mm-es 
üvegminta W01, W05 - edzett üvegtábla 4 mm
mintázat W00, panelvastagság: 12 mm 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár 
(zár, nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), 
hengerhez (távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: K típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, C típus - a fa 
ajtókerethez, M típus - a fém ajtókerethez vagy a rejtett DUO szatén 
krómhoz („60” - „80” - 2 db, „90” - 3 db) 
ajtócsukó nem áll rendelkezésre 
csepp-pecsét nem áll rendelkezésre 

harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:
K típus, C típus, M típus „60” - „80” szélességű 
rejtett DUO típus „60” - „80” szélességhez 
ajtó 50 mm-rel alacsonyabb (falcos rendszer) (WLZ, 
WLA / Z esetén nem alkalmazható) 
ajtó 55 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) (WLZ, WLA / Z 
esetén nem alkalmazható) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb (WLZ, WLA / Z esetén nem alkalmazható) 

szellőző berendezés 
edzett átlátszó 4 mm vastag üveg 

VÁLTOZAT W05W04W01W00 A/ZZ WLZ WLA/Z W02S2W02S1W02W02P

VÁLTOZAT W03AW03S4W03S3W03S2W03S1W03W03PW02AW02S4W02S3

mirror*board*

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

 

nem falcos
RENDSZER

SZÍNEK

370 378

323 340 351 371 372
marroneebony

376 377 404

405 421 422 424
moccacappuccino teak

311 312 334 380
limba natural ash

VÁLTOZAT W06 W07

206,03/247,23  206,03/247,23 206,03/247,23 206,03/247,23 206,03/247,23 206,03/247,23 206,03/247,23 206,03/247,23 206,03/247,23 206,03/247,23  

236,83/284,20  236,83/284,20    236,83/284,20   236,83/284,20    236,83/284,20    236,83/284,20    236,83/284,20   236,83/284,20    236,83/284,20   236,83/284,20  

243,53/292,23  243,53/292,23    243,53/292,23   243,53/292,23    243,53/292,23    243,53/292,23    243,53/292,23   243,53/292,23    243,53/292,23   243,53/292,23

206,03/247,23  206,03/247,23 206,03/247,23 206,03/247,23 212,05/254,46  250,00/300,00 206,03/247,23 206,03/247,23 206,03/247,23 206,03/247,23  

236,83/284,20  236,83/284,20    236,83/284,20   236,83/284,20    233,26/279,91    279,02/334,82    236,83/284,20   236,83/284,20    236,83/284,20   236,83/284,20  

243,53/292,23  243,53/292,23    243,53/292,23   243,53/292,23    245,54/294,64    287,95/345,54    243,53/292,23   243,53/292,23    243,53/292,23   243,53/292,23

206,03/247,23      206,03/247,23  

236,83/284,20      236,83/284,20  

243,53/292,23      243,53/292,23   

+20%

3,35/4,02
17,86/21,43

nincs felár

nincs felár

+10%

11,16/13,39
+10%

size “100”
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

A
CSOPORT 
VENEERED

B
CSOPORT 
VENEERED

C
CSOPORT 
VENEERED

T C
CSOPOR

T B
CSOPOR

T A
CSOPOR

T C
CSOPOR

T B
CSOPOR

T A
CSOPOR

T C
CSOPOR

T B
CSOPOR

T A
CSOPOR

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

DUO fix tok
tok

fix fém tok    fém állítható

állítható tok
INDOORTECH system

állítható tok
DIN DUO

tok
DUO állítható

állítható tok
VERTIGO

European tölgy

rustic tölgy �����ölgy ����ölgy

steel tö platinum tlgy ölgy

tölgy
fehér-foltos

dark dió

bright dió

fényes tölgy

fenyő 
svájci fehér 
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Az ajtó fából készült sínből és cölöpökből áll, tetején két természetes 
furnérral borított sima HDF tábla található.
Vízszintes faszem, hornyolt felület a keresztsíneken. 

SEM INSERTO ajtó, W03 mintázat, DIN állítható ajtókeret 

SEM INSERTO ajtó, W02 mintázat, DIN állítható ajtókeret 

barázdált panel, üvegtábla furnérozott panel, barázdált panel 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

“60”-“100”

“120”-“180”

Class II

SEM 
INSERTO

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
232,37 / 278,84
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér / barna matt vagy átlátszó 4 mm-es üveg 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár 
(zár, nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), 
hengerhez (távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: K típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, C típus - a fa 
ajtókerethez, M típus - a fém ajtókerethez vagy a rejtett DUO szatén 
krómhoz („60” - „80” - 2 db, „90” - 3 db) 
ajtócsukó nem áll rendelkezésre 
csepp-pecsét nem áll rendelkezésre 

harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:
K típus, C típus, M típus „60” - „80” szélességű 
rejtett DUO típus „60” - „80” szélességhez 
ajtó 50 mm-rel lejjebb (falcos rendszer)
ajtó 55 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
szellőző berendezés 
edzett átlátszó 4 mm vastag üveg 

VÁLTOZAT W01 W02 W03  W04 W05

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

 

nem falcos
RENDSZER

SZÍNEK

334

340 404 405
ebony

232,37/278,84 232,37/278,84 232,37/278,84 232,37/278,84 232,37/278,84

260,71/312,86 260,71/312,86 260,71/312,86 260,71/312,86 260,71/312,86

+20%

3,35/4,02
17,86/21,43

nincs felár
nincs felár

+10%
11,16/13,39

+10%

size “100”
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

A
CSOPORT 
VENEERED

B
CSOPORT 
VENEERED

T B
CSOPOR

T A
CSOPOR

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

DUO fix tok
tok

fix fém tok    fém állítható

állítható tok
INDOORTECH system

állítható tok
DIN DUO

tok
DUO állítható

állítható tok
VERTIGO

European tölgy

dark dió bright dió
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Az ajtó fából készült sínből és cölöpökből áll, tetején két természetes 
furnérral borított sima HDF tábla található. A keresztsínek vízszintes 
faszemekkel és mély fa textúrájú felülettel rendelkeznek. 

SEM SENSE ajtó, W01 mintás, DIN állítható ajtókeret 

SEM SENSE ajtó, W07 minta (ajtó bal oldalon), W01 minta (ajtó jobb oldalon), DIN állítható ajtókeret 

mély fa textúrájú panelek mély fa textúrájú panelek 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

“60”-“100”

“120”-“180”

Class II

20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, ÁFA 
238,84 / 286,61

SEM SENSE
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér / barna matt vagy átlátszó 4 mm-es üveg
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár 
(zár, nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), 
hengerhez (távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: K típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, C típus - a fa 
ajtókerethez, M típus - a fém ajtókerethez vagy a rejtett DUO szatén 
krómhoz („60” - „80” - 2 db, „90” - 3 db) 
ajtócsukó nem áll rendelkezésre 
csepp-pecsét nem áll rendelkezésre 

harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:
K típus, C típus, M típus „60” - „80” szélességű 
rejtett DUO típus „60” - „80” szélességhez 
ajtó 50 mm-rel lejjebb (falcos rendszer) 
ajtó 55 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
edzett átlátszó 4 mm vastag üveg 

VÁLTOZAT W01 W02 W03 W04

VÁLTOZAT W05 W06 W07 W08

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

 

nem falcos
RENDSZER

431 432 433

SZÍNEK

431 238,84/286,61 238,84/286,61 238,84/286,61 238,84/286,61

432, 433 267,08/321,70 267,08/321,70 267,08/321,70 267,08/321,70

431 238,84/286,61 238,84/286,61 238,84/286,61 238,84/286,61

432, 433 267,08/321,70 267,08/321,70 267,08/321,70 267,08/321,70

+20%

3,35/4,02
17,86/21,43

nincs felár
nincs felár

+10%

+10%

size “100”
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

B
CSOPORT 
VENEERED

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

DUO fix tok
tok

fix fém tok    fém állítható

állítható tok
INDOORTECH system

állítható tok
DIN DUO

tok
DUO állítható

állítható tok
VERTIGO

natural tölgy fekete tölgy
dió
medium
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falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

“60”-“110”

“120”-“180”

Class II

ESP

Az ajtó fából készült sínből és cölöpökből áll, tetején két természetes 
furnérral borított sima HDF tábla található. A standard töltet szilárd 
forgácslapból készül.
A W01 mintán edzett üvegtábla fehér matt színű vagy 8,5 mm vastag 
fekete laminált üvegtábla van. 

ESP ajtó, W00 mintás, DIN állítható ajtókeret 

ESP ajtó, W00 mintás, DIN ajtókeret 

faerezet 

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
222,10 / 266,52
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AJTÓ TOKOK

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér matt edzett üveg, vastagsága: 6 mm 
laminált üveg 44,2 fekete színű, 8,5 mm vastag 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár 
(zár, nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), 
hengerhez (távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: K típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, C típus - a fa 
ajtókerethez, M típus - a fém ajtókerethez
(„60” - „80” - 2 db, „90” - 3 db) vagy a rejtett DUO szatén króm 
(„60” - „70” - 2 db, „80” - „90” - 3 db) 

„110” méret (a W00, W02 verzióra vonatkozik) 
harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:
K típus, C típus, M típus „60” - „80” szélességű 
rejtett DUO típus „60” - „80” szélességhez 

sín- és mozaikkészlet (lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az 
ajtó ajtóját max. 50 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad) 
sín- és mozaikkészlet (lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az 
ajtó ajtóját max. 90 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad) 
megerősítés az ajtócsukóhoz 
az alsó sín és a tartóoszlop védelme a túlzott nedvesség hatásai ellen 
(nem alkalmazható szellőző kárpitokkal ellátott ajtólapokra) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel lejjebb (falcos rendszer) 
ajtó 55 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
ajtó 150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb 
szellőző kárpit (W00, W02 verzió) 
szellőző kárpit (W01 verzió) 

SZÍNEK

404 405

334

falcos
RENDSZER

 

nem falcos
RENDSZER

VÁLTOZAT W00 W01 W01 W02

ÚJ DESIGNS

222,10/266,52 244,42/293,30 277,90/333,48 222,10/266,52COLLECTION A (334)  
COLLECTION B (404, 405) 248,88/298,66 271,21/325,45 304,69/365,63 248,88/298,66

+20%
+40%

3,35/4,02
17,86/21,43

5,58/6,70

4,46/5,36

nincs felár

nincs felár

+10%
+20%

4,46/5,36

8,93/10,71

11,16/13,39
22,32/26,79

size “100”
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

A
CSOPORT 
VENEERED

B
CSOPORT 
VENEERED

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

DUO fix tok
tok

fix fém tok    fém állítható

állítható tok
INDOORTECH system

állítható tok
DIN DUO

tok
DUO állítható

állítható tok
VERTIGO

European tölgy

dark dió bright dió
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Az ajtó fából készült sínből és cölöpökből áll, tetején két természetes 
furnérral borított sima HDF tábla található.
A szokásos töltés méhsejtszerű réteg. 

DEC LUX ajtó, 00 mintás, DIN állítható ajtókeret 

DEC LUX ajtó, 00 mintás, DIN DUO ajtókeret 

távtartó keretprofil architrávok összekapcsolása a 
45 ° -os szögben 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

REVES 
RENDSZER

“60”-“110”

“120”-“180”

Class II

with the Soft tok
DEC LUX

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
99,33 / 119,20
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér matt vagy átlátszó 4 mm vastag üveg 
03SD változat: fehér matt edzett üveg 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár 
(zár, nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), 
hengerhez (távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 

„90” - 3 db) 

„100” méret (üvegdíszítés, mint a „90”) 
méret „110” (üvegdíszítés, mint a „90”) 
REVES rendszer (00-as verzió) 
rekuperációs berendezés
perforált forgácslap töltés 
szilárd forgácslap feltöltés (harmadik zsanér ajánlott) 

harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:
B típus, D típus, K típus, C típus, M típus „60” - „80” rejtett 
DUO típus „60” - „80” szélességhez 
sín- és mozaikkészlet (lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 
az ajtó ajtóját max. 50 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad) 
sín- és mozaikkészlet (lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az 
ajtó ajtóját max. 90 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad) 
megerősítés az ajtócsukóhoz 
az alsó sín és a tartóoszlop védelme a túlzott nedvesség hatásai ellen 
(nem alkalmazható szellőző kárpitokkal ellátott levelekre) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel lejjebb (falcos rendszer) 
ajtó 55 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
ajtó 150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb 
szellőző berendezés 
edzett üveg (02, 04, 05 verzió) 
edzett átlátszó 4 mm vastag üveg 
DECO LUX ajtó III. Mechanikai 
osztályba külön rendelhető műszaki ajtókatalógus 

VÁLTOZAT 00 02 03SD 04 05

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

SZÍNEK

323 340 371 372 376 377
ebony

390 404 405 421 422 424
moccacappuccino teak

311 312 334
limba

370 378

REVES 
RENDSZER

99,33/119,20 105,58/126,70 139,51/167,41 127,68/153,21 127,68/153,21

128,35/154,02 133,71/160,45 165,85/199,02 154,24/185,09 154,24/185,09

134,82/161,79 139,73/167,68 171,88/206,25 160,04/192,05 160,04/192,05

+20%
+40%

22,32/26,79
26,79/32,14

3,35/4,02
17,86/21,43

5,58/6,70

4,46/5,36

nincs felár

nincs felár

+10%
+20%

4,46/5,36

8,93/10,71

+10%

8,93/10,71
11,16/13,39

TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

A
CSOPORT 
VENEERED

B
CSOPORT 
VENEERED

C
CSOPORT 
VENEERED

ajtókerethez vagy a rejtett DUO szatén krómhoz („60” - „80” - 2 db,
(kollekciók VENEERED B, C CSOPORT), M típus - ajtó ajtólap a fém
rendszerű ajtókerethez, C típus - a fa ajtókerethez
ajtókerethez (VENEERED CSOPORT A kollekciók), K típus - a DIN
zsanérok: B típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, D típus - a fa

T C
CSOPOR

T B
CSOPOR

T A
CSOPOR

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

DUO fix tok
tok

fix fém tok    fém állítható

állítható tok
INDOORTECH rendszer

állítható tok
DIN DUO

tok
DUO állítható

állítható tok
VERTIGO

European tölgy

rustic tölgy �����ö ����lgy ö steel tlgy ö platinum tlgy ölgy

tölgy
fehér-foltos

natural dió dark dió bright dió

fényes tölgy

fenyő 
svájci fehér 
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Az ajtó fából készült sínből és cölöpökből áll, tetején két természetes furnérral 
borított sima HDF tábla található.
Függőleges faszem. A standard töltés méhsejtszerű réteg az A01, A02, A03, B0 
verziókban, szilárd forgácslap-utántöltés a B1, B2, B3 változatban. 

ETI LUX ajtó, A01 mintás, DIN állítható ajtókeret 

ETI LUX ajtó, A02 mintás, DIN állítható ajtókeret 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

“60”-“110”

“120”-“180”

Class II

dekoratív alumínium csíkok opció: alumínium üvegcsíkok 
fekete színben 

felső ajtólap éle árengedmény nélkül opció: fekete színű alumínium 
díszcsíkok 

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
99,33/ 119,2

ETI LUX
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér / barna matt edzett üveg, vastagsága: 6 mm 

size “100”
„110” méret (a B1, B2, B3 verzióra vonatkozik) 
tömör forgácslap (B0, A01, A02, A03 verzió) (harmadik zsanér 
ajánlott)
harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:
B típusú, D típusú, K típusú, C típusú, M típusú szélességű
„60” - „80” rejtett DUO típus „60” - „80” szélességhez 
sín- és mozaikkészlet (amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az ajtó ajtót 
max. 50 mm-rel lerövidíthesse „csináld magad” alapon) (a B0 változatra vonatkozik) 

sín- és mozaikkészlet (amely lehetővé teszi a felhasználó számára, 
hogy az ajtó ajtóját max. 90 mm-rel lerövidíthesse saját maga 
alapján) (a B0 változatra vonatkozik) 

a díszcsíkok színének megváltoztatása feketére: B1-B3 változat A01-A03 

változat ajtószárítóhoz (nem vonatkozik az A01, A02, A03 verzióra) 

az alsó sín és a tartóoszlop védelme a túlzott nedvesség hatásai 
ellen (nem alkalmazható szellőző kárpitokkal ellátott levelekre)
(nem vonatkozik az A01, A02, A03 verziókra)
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel lejjebb (falcos rendszer) (nem 
alkalmazható az A01, A02, A03 változatokra) 

ajtó 55 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb (nem falcos 
rendszer) (nem vonatkozik az A01, A02, A03 változatokra) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb
(nem vonatkozik az A01, A02, A03 verziókra) 
ajtó 150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb
(nem vonatkozik az A01, A02, A03 verziókra) 

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

SZÍNEK

311 312 334
limba

323 340 351 376 377
marroneebony

390 404 405 421 422 424
moccacappuccino teak

VÁLTOZAT B0 B1 B2 B3 A01  A02  A03

378
svájci fehér fenyő 

99,33/119,20 137,05/164,46 160,49/192,59 137,05/164,46 160,49/192,59 160,49/192,59 160,49/192,59

128,35/154,02 163,62/196,34 187,05/224,46 163,62/196,34 187,05/224,46 187,05/224,46 187,05/224,46

134,82/161,79 169,42/203,30 193,30/231,96 169,42/203,30 193,30/231,96 193,30/231,96 193,30/231,96

+20%
+40%

26,79/32,14

3,35/4,02
17,86/21,43

4,46/5,36

8,93/10,71

5,58/6,70

4,46/5,36

nincs felár

nincs felár

+10%

+20%

A01, A02, A03 változat ajtó 50 mm-rel alacsonyabb (falcos rendszer) 

A01, A02, A03 verzió ajtószárny: 55 mm (nem falcos rendszer) 
A01, A02, A03 változat ajtó 100 mm-rel magasabb
A01, A02, A03 változat ajtó 200 mm-rel magasabb
szellőző kárpit (a B0, B1, B2, B3 változatokra vonatkozik) 
szellőztető burkolat A01 "60" - "100" szélességgel
szellőztető berendezés A02, A03 "70" - "100" szélességgel 
edzett 6 mm-es üveg grafit színű vagy átlátszó 
csúszó rendszer (nem alkalmazható az A01 verzióra) 

nincs felár

nincs felár

+10%

+20%
11,16/13,39

22,32/26,79
22,32/26,79

+10%
102-107 o.

TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

A
CSOPORT 
VENEERED

B
CSOPORT 
VENEERED

C
CSOPORT 
VENEERED

„90” - 3 db)
ajtókerethez vagy a rejtett DUO szatén krómhoz („60” - „80” - 2 db,
(kollekciók VENEERED B, C CSOPORT), M típus - ajtó ajtólap a fém
rendszerű ajtókerethez, C típus - a fa ajtókerethez
ajtókerethez (VENEERED CSOPORT A kollekciók), K típus - a DIN
zsanérok: B típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, D típus - a fa
(távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm)
nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), hengerhez
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár (zár,
A03 - 276 mm
üvegezés szélessége A01 változatban - 54 mm; A02 - 205 mm,
fekete színű üvegtábla nem érhető el

T C
CSOPOR

T B
CSOPOR

T A
CSOPOR

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

DUO fix tok
tok

fix fém tok    fém állítható

állítható tok
INDOORTECH rendszer

állítható tok
DIN DUO

tok
DUO állítható

állítható tok
VERTIGO

European tölgy

rustic tölgy steel tölgy platinum tölgy

natural dió dark dió bright dió

fényes tölgy
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Az ajtó fából készült sínből és cölöpökből áll, tetején két természetes 
furnérral borított sima HDF tábla található. A keresztsínek függőleges 
faszemekkel vannak ellátva. 

FORTIMO LUX ajtó, W03 mintás, DIN állítható ajtókeret 

LUX ajtóhoz, W03S1 mintás, VERTIGO állítható ajtókeret 

üvegezés, panel architrávok összekapcsolása a 
45 ° -os szögben

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

“70”-“100”

“140”-“180”

Class II

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
206,03/ 247,23

FOR LUX



85

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér matt edzett üveg, vastagsága: 4 mm 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár 
(zár, nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), 
hengerhez (távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: K típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, C típus - a fa 
ajtókerethez, M típus - ajtó ajtólap a fém ajtókerethez vagy a 
rejtett DUO szatén króm („70” - „80” - 2 db, ” 90 ”- 3db

„60” méret (W01, W01S1 típusokra vonatkozik) 
harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:
K típus, C típus, M típus „70” - „80” rejtett 
DUO típus „70” - „80” szélességhez 
ajtó 50 mm-rel lejjebb (falcos rendszer) 
ajtó 55 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
szellőző berendezés
barna / grafit vagy átlátszó edzett 4 mm vastag üveg 

VÁLTOZAT W01 W01S1 W03 W03S1

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

SZÍNEK

370 378

323 340 351 371 372 376 377
marroneebony

390 404 405 421 422 424
moccacappuccino teak

311 312 334
limba

206,03/247,23 206,03/247,23 206,03/247,23 206,03/247,23

236,83/284,20 236,83/284,20 236,83/284,20 236,83/284,20

243,53/292,23 243,53/292,23 243,53/292,23 243,53/292,23

+20%
nincs felár

3,35/4,02
17,86/21,43

nincs felár

nincs felár

11,16/13,39
+10%

size “100”
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

A
CSOPORT 
VENEERED

B
CSOPORT 
VENEERED

C
CSOPORT 
VENEERED

T C
CSOPOR

T B
CSOPOR

T A
CSOPOR

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

DUO fix tok
tok

fix fém tok    fém állítható

állítható tok
INDOORTECH rendszer

állítható tok
DIN DUO

tok
DUO állítható

állítható tok
VERTIGO

European tölgy

rustic tölgy �����ö ����lgy ö steel tlgy ö platinum tlgy ölgy

tölgy
fehér-foltos

natural dió dark dió bright dió

fényes tölgy

fenyő 
svájci fehér 
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Az ajtó fából készült sínből és cölöpökből áll, tetején két sima HDF 
tábla, természetes furnérozott felülettel.
A töltet szilárd forgácslap.
Alumínium dekorok az ajtólap felületén. 

SON LUX

SON LUX ajtó, W5 mintás, DIN állítható ajtókeret 

SON LUX ajtó, W2 mintás, DIN állítható ajtókeret 

falcos
RENDSZER

Non-falcos
SYSTEM

SYSTEM 
REVES

„60”-„100”

„120”-„180”

Class II

ÚJ

Requires unique pricing.



87

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár (zár, 
nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), hengerhez 
(távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: K típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, C típus - a fa 
ajtókerethez, M típus - a fém ajtókerethez („60” - „80” -
2 db, „90” - 3 db) vagy a rejtett DUO szatén króm („60” - „70” - 2 db, 
„80” - „90” - 3 db) 

size ”100”
harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:
K típus, C típus, M típus „60” - „80” rejtett 
DUO típus „60” - „70” szélességhez 
a T típusú pánt fekete színű (falcos rendszer) 
a DUO zsanér színe fekete színnel helyettesített 
(nem falcos rendszer) 
a HOBES zár színe fekete színre váltott (falcos 
rendszer) 
a DUO zár színe fekete színnel helyettesített 
(nem falcos rendszer) 

VÁLTOZAT W1 W2 W4 W5

SZÍNEK

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

    

Non-falcos
RENDSZER

regulowana  DUO      

311 334

VÁLTOZAT W6 W7 W8

RENDSZER
REVES

TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)
W8 változat: nincs lehetőség szellőzőnyílás vagy szellőzőrács használatára 

sín és mozaikkészlet (amely lehetővé teszi a felhasználó számára az ajtólap rövidítését)
max. 50 mm barkácsolás alapján) (a W8 verzióra nem vonatkozik) 
sín- és mozaikkészlet (amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az ajtólapot 
max. 90 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad) (nem alkalmazható a W8 változatra) 
megerősítés az ajtócsukóhoz 
az alsó sín és a tartóoszlop védelmet nyújt a túlzott 
nedvesség hatása ellen
(nem alkalmazható szellőzőszegélyű levelekre) 
ajtó 50 mm-rel alacsonyabb (falcos rendszer) 
ajtó 55 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
ajtó 150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb 
szellőző berendezés
alumínium dekorok fekete, krómfényű, aranyfényű 
levélszél fekete, szürke vagy grafit színű 

A
CSOPORT
VENEERED

INDOORTECH
állítható rendszer

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható fix fém tok

fix fém tok

fém állítható

fém állítható

tok

DUO fix tok
tokállítható tok

DIN DUO
állítható tok
VERTIGO

european tölgyfényes tölgy
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INTERSOLID, 
INTERSOLID 
SOFT

Az ajtó fából készült sínből és cölöpökből áll, tetején két természetes 
furnérral borított sima HDF tábla található.
A sín és a mozaiklemez, valamint a marólemezek függőlegesek
faerezet. 

INTERSOLID ajtó, 03 mintás, DIN állítható ajtókeret 

INTERSOLID ajtó, 06 mintás (ajtó bal oldalon), 06 S8 mintás (ajtó jobb oldalon), DIN állítható ajtókeret 

INTERSOLID keret INTERSOLID Puha keret 

falcos
RENDSZER

“60”-“100”

“120”-“180”

Class II

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
190,18 / 228,21
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér matt vagy átlátszó 4 mm vastag üveg 
egypontos záró zár, távolság: 72 mm-es kulcsos vagy henger típusú, 
henger vagy fürdőszoba zárhoz 
zsanérok: K típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, C típus - a fa 
ajtókerethez, M típus - ajtó ajtólap a fém ajtókerethez („60” - 
„80” - 2 db, „90” - 3 db) 

harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:
K típus, C típus, M típus „60” - „80” szélességhez 
az alsó sín és a tartóoszlop védelme a túlzott nedvesség hatásai 
ellen (nem alkalmazható szellőző kárpitokkal ellátott levelekre) 
ajtó 50 mm-rel alacsonyabb 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
szellőző berendezés 
fehér matt vagy átlátszó edzett 4 mm vastag üveg 

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

311 312 334
limba

323 340 404 405 421 422 424
ebony moccacappuccino teak

SZÍNEK

01 0201 S6 0302 S6 0403 S6 0504 S8

0605 S8 0706 S8 0807 S10 0908 S10 09 S10

VÁLTOZAT 01 0201 S6 0302 S6 0403 S6 0504 S8

VÁLTOZAT 0605 S8 0706 S8 0807 S10 0908 S10 09 S10

190,18/228,21   216,74/260,09 190,18/228,21 216,74/260,09 190,18/228,21 216,74/260,09     190,18/228,21 216,74/260,09 190,18/228,21 

220,09/264,11   246,65/295,98 220,09/264,11 246,65/295,98 220,09/264,11 246,65/295,98 220,09/264,11 246,65/295,98 220,09/264,11

216,74/260,09 190,18/228,21 216,74/260,09 190,18/228,21 216,74/260,09     190,18/228,21 216,74/260,09 190,18/228,21    216,74/260,09 

246,65/295,98  220,09/264,11 246,65/295,98  220,09/264,11 246,65/295,98  220,09/264,11 246,65/295,98  220,09/264,11   246,65/295,98

+20%

3,35/4,02

4,46/5,36

nincs felár
+10%

+10%
11,16/13,39

size “100”
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

A
CSOPORT 
VENEERED

B
CSOPORT 
VENEERED

T B
CSOPOR

T A
CSOPOR

T B
CSOPOR

T A
CSOPOR

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

állítható tok
INDOORTECH rendszer

European tölgy

rustic tölgy dark dió bright dió

fényes tölgy



90

INTERSOLID II

Az ajtó fából készült sínből és cölöpökből áll, tetején két természetes 
furnérral borított sima HDF tábla található.
Marólemez, furnérozott sín és mozaikkészlet és panelek.

INTERSOLID II ajtó, 01 S6 mintás, DIN állítható ajtókeret 

INTERSOLID II ajtó, 01 mintás, állítható ajtókerettel 

fa muntin ajtólap profil 

falcos
RENDSZER

“60”-“100”

“120”-“180”

Class II

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
200,89 / 241,07
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fehér matt vagy átlátszó 4 mm vastag üveg 
egypontos záró zár, távolság: 72 mm-es kulcsos vagy henger típusú, 
henger vagy fürdőszoba zárhoz 
zsanérok: K típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, C típus - a fa 
ajtókerethez, M típus - ajtó ajtólap a fém ajtókerethez („60” - 
„80” - 2 db, „90” - 3 db) 

size ”100”
harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:
K típus, C típus, M típus „60” - „80” szélességhez 
az alsó sín és a tartóoszlop védelme a túlzott nedvesség hatásai ellen 
(nem alkalmazható szellőző kárpitokkal ellátott ajtólapokra) 
ajtó 50 mm-rel alacsonyabb 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
szellőző berendezés 
lakkozott tölgy küszöb egyetlen ajtólap ajtóhoz 
fehér matt vagy átlátszó edzett 4 mm vastag üveg 

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

311 312 334
limba

323 340 404 405 421 422 424
ebony moccacappuccino teak

SZÍNEK

378
svájci fehér fenyő

VÁLTOZAT 01 0201 S6 0302 S6 0403 S6 0504 S8

VÁLTOZAT 0605 S8 0706 S8 0807 S10 0908 S10 09 S10

200,89/241,07    227,23/272,68  200,89/241,07 227,23/272,68  200,89/241,07 227,23/272,68  200,89/241,07 227,23/272,68  200,89/241,07  

230,80/276,96 257,14/308,57  230,80/276,96  257,14/308,57  230,80/276,96  257,14/308,57  230,80/276,96  257,14/308,57  230,80/276,96 

237,50/285,00 264,06/316,88  237,50/285,00  264,06/316,88  237,50/285,00  264,06/316,88  237,50/285,00  264,06/316,88  237,50/285,00

227,23/272,68 200,89/241,07 227,23/272,68  200,89/241,07 227,23/272,68  200,89/241,07 227,23/272,68  200,89/241,07      227,23/272,68  

257,14/308,57 230,80/276,96  257,14/308,57  230,80/276,96  257,14/308,57  230,80/276,96  257,14/308,57  230,80/276,96     257,14/308,57  

264,06/316,88 237,50/285,00  264,06/316,88  237,50/285,00  264,06/316,88  237,50/285,00  264,06/316,88  237,50/285,00     264,06/316,88

+20%

3,35/4,02

4,46/5,36

nincs felár
+10%

11,16/13,39
11,16/13,39

+10%

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

A
CSOPORT 
VENEERED

B
CSOPORT 
VENEERED

C
CSOPORT 
VENEERED

T C
CSOPOR

T B
CSOPOR

T A
CSOPOR

T C
CSOPOR

T B
CSOPOR

T A
CSOPOR

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

állítható tok
INDOORTECH rendszer

European tölgy

rustic tölgy dark dió bright dió

fényes tölgy
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Az ajtó fából készült sínből és cölöpökből áll, tetején két természetes 
furnérral borított sima HDF tábla található. A sín- és mozaikkészlet, 
valamint a marólemezek függőleges faszemekkel vannak ellátva.
A szokásos töltés méhsejtszerű réteg. 

VIT-W ajtó, 01S6 mintás, DIN állítható ajtókeret 

VIT-W ajtó, 01S10 mintás, DIN állítható ajtókeret 

VIT-W dekorszalag profil VIT-W távtartó keretprofil 

falcos
RENDSZER

“60”-“100”

“120”-“180”

Class II

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
211,38 / 253,66

VIT-W
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér matt vagy átlátszó 4 mm vastag üveg 
egypontos záró zár, távolság: 72 mm-es kulcsos vagy henger típusú, 
henger vagy fürdőszoba zárhoz 
zsanérok: B típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, D típus - a fa 

rendszerű ajtókerethez, C típus - a fa ajtókerethez
(VENEERED B CSOPORT gyűjtemények), M típus - ajtó ajtólap a 
fém ajtókerethez („60” - „80” - 2 db, „90” - 3 db) 

perforált forgácslap töltés 
szilárd forgácslap feltöltés (harmadik zsanér ajánlott) 

B típus, D típus, K típus, C típus, M típus a „60” - „80” szélességhez 
sín- és mozaikkészlet (lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 
az ajtó ajtóját max. 50 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad)
sín- és mozaikkészlet (lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 
az ajtó ajtóját max. 90 mm-rel lerövidíthesse, csináld magad) 

megerősítés az ajtócsukóhoz 
az alsó sín és a tartóoszlop védelme a túlzott nedvesség hatásai 
ellen (nem alkalmazható szellőző kárpitokkal ellátott levelekre) 
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb 
szellőző berendezés 

VÁLTOZAT 00 01S6* 01S10* *not applicable to the ”60” width

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

311 312 334
limba

323 340 404 405 421 422 424
ebony moccacappuccino teak

SZÍNEK

211,38/253,66 276,56/331,88 276,56/331,88

238,62/286,34 303,79/364,55 303,79/364,55

+20%

22,32/26,79
26,79/32,14

3,35/4,02

5,58/6,70

4,46/5,36

nincs felár

4,46/5,36

8,93/10,71

11,16/13,39

size ”100”
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

A
CSOPORT 
VENEERED

B
CSOPORT 
VENEERED

ajtókerethez (VENEERED CSOPORT A kollekciók), K típus - a DIN harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:

T B
CSOPOR

T A
CSOPOR

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

állítható tok
INDOORTECH rendszer

European tölgy

rustic tölgy dark dió bright dió

fényes tölgy
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Az ajtó fából készült sínből és mozaiklemezből áll, tetején két 
sima HDF tábla, természetes furnérral vagy LONE CPL, SONE 
felülettel.
Stile - függőleges vagy vízszintes faszem (H változat), vízszintes 
keresztsínek.
Nincs felsőbb árengedmény mind a falcos rendszerben, mind a 
nem kedvezményes rendszerben. 

PAS ajtó, W05 mintás, DIN DUO állítható ajtókeret 

PAS ajtó, W03 mintázat (ajtó a bal oldalon), W02 (ajtó a jobb oldalon) DUO állítható ajtókeret 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

“60”-“90”

“140”-“180”

Class II

ÚJ

sín- és mozaikkészlet, keresztsínek 
és üvegtábla-csatlakozás 

felső ajtólap éle árengedmény nélkül 

DUO állítható ajtókeretek használatával
vonatkozik: 254, 255, 257, 298, 299, valamint DIN és DIN 
készlet árában. A megoldás csak a következő színű ajtókra 
színekben, szemcsék vízszintes elrendezésével, standard
Lehetőség ajtólap és váz rendelésére a rendelkezésre álló 

nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, ÁFA 20%)
208,71 / 250,45

PAS
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér / barna matt vagy átlátszó 4 mm-es üveg 
W06, W07 fehér matt edzett üveg változat, vastagsága: 4 mm 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár 
(zár, nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), 
hengerhez (távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: K típus - a DIN rendszerű ajtókerethez, C típus - a fa 
ajtókerethez vagy a rejtett DUO szatén krómhoz („60” - „80” - 2 ”90” 
- 3 db) 
ajtócsukó nem áll rendelkezésre 
csepp-pecsét nem áll rendelkezésre 

ajtó 55 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 
ajtó 50 mm-rel lejjebb (falcos rendszer) 
szellőző berendezés 
edzett átlátszó 4 mm vastag üveg 

VÁLTOZAT W01 W02 W03 W04

AJTÓ TOKOK

nem falcos
RENDSZER

312 334
limba

340 376 377 404 405 421 422 424
ebony moccacappuccino teak

falcos
RENDSZER

LONE
CPL 243 244 250 258 260 263 265 289 531

fehér fehér tölgy wenge

SZÍNEK

SONE 230 254 255 276 292 293 294
Royal ash

295 296 297 298 299
Royal nougat Royal ash H

ÚJ

W05 W06 W07

208,71/250,45 208,71/250,45 208,71/250,45 208,71/250,45 208,71/250,45 208,71/250,45 208,71/250,45

217,19/260,63 217,19/260,63 217,19/260,63 217,19/260,63 217,19/260,63 217,19/260,63 217,19/260,63

243,75/292,50 243,75/292,50 243,75/292,50 243,75/292,50 243,75/292,50 243,75/292,50 243,75/292,50

3,35/4,02
17,86/21,43

nincs felár

nincs felár

11,16/13,39

+10%

harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:
K típus, C típus „60” - „80” rejtett DUO 
típus „60” - „80” szélességhez 

TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

Lengyel tölgy

A
CSOPORT 
VENEERED

B
CSOPORT 
VENEERED

T B
CSOPOR

T A
CSOPOR

SONE
LONE

fekete

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

DUO fix tok

állítható tok
INDOORTECH rendszer

állítható tok
DIN DUO

tok
DUO állítható

állítható tok
VERTIGO

delano tölgy terra tölgy

gran tölgy

European tölgy

steel tölgy platinum tölgy

dió
premium

dark dió bright dió

antracit H
Királyi 

antracit
Royal chestnut Királyi 

Királyi merbau
merbau H
Királyi 

H
Lengyel hamu 

Lengyel hamu

szürke antracit



96

Az ajtó fából készült sínből és cölöpökből áll, tetején két természetes 
furnérral borított sima HDF tábla található. A keresztsínek vízszintes 
faszerkezetűek és a felület mély fa textúrájú. 

CAL ajtó, W01 mintás, DIN DUO állítható ajtókeret 

CAL ajtó, W05 minta (ajtó a bal oldalon), W03 minta (ajtó a jobb oldalon), DUO állítható ajtókeret 

panel - szerkezet, üvegezés DIN DUO ajtókeret, architrávok 
összekapcsolva a 45 0-nál 

nem falcos
RENDSZER

“60”-“90”

“120”-“180”

Class II

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
221,43 / 265,71

CAL
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nem falcos
RENDSZER

AJTÓ TOKOK

VÁLTOZAT W01 W02 W03 W04 W05

431 432 433

SZÍNEK

fehér / barna matt vagy átlátszó 4 mm-es üveg
mágneses zár zár, kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), hengerhez 
(távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: rejtett DUO szatén ch rome a nem falcos 
rendszerhez („60” - „80” - 2 db, „90” - 3 db) 
ajtócsukó nem áll rendelkezésre 
csepp-pecsét nem áll rendelkezésre 

harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:
rejtett DUO típus „60” - „80” szélességhez 
ajtó 55 mm-rel alacsonyabb 
szellőző berendezés 

431 221,43/265,71 221,43/265,71 221,43/265,71 221,43/265,71 221,43/265,71

432, 433 248,44/298,13 248,44/298,13 248,44/298,13 248,44/298,13 248,44/298,13

17,86/21,43
nincs felár

11,16/13,39

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

B
CSOPORT 
VENEERED

DUO fix tok
állítható tok
DIN DUO

tok
DUO állítható

állítható tok
VERTIGO

natural tölgy fekete tölgy
dió
medium
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Az ajtó fából készült sínből és cölöpökből áll, tetején két természetes 
furnérral borított sima HDF tábla található. A keresztsínek vízszintes 
faszerkezetűek és a felület mély fa textúrájú. 

SAB ajtó, W01 mintázat (ajtó a bal oldalon), W02 minta (ajtó a jobb oldalon), DUO állítható ajtókeret 

nem falcos rendszer mágneses zár 

nem falcos
RENDSZER

“60”-“90”

“120”-“180”

Class II

SAB door, W02 pattern, DIN DUO állítható door tok  mély fa textúra 

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
221,43 / 265,71

SAB
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VÁLTOZAT W01 W02 W03

431 432 433

SZÍNEK

fehér / barna matt vagy átlátszó 4 mm-es üveg
mágneses zár zár, kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), hengerhez 
(távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: rejtett DUO szatén ch rome a nem falcos 
rendszerhez („60” - „80” - 2 db, „90” - 3 db) 
ajtócsukó nem áll rendelkezésre 
csepp-pecsét nem áll rendelkezésre 

harmadik zsanér az ajtóban ajtólap:
rejtett DUO típus „60” - „80” szélességhez 
ajtó 55 mm-rel alacsonyabb 
szellőző berendezés 

AJTÓ TOKOK nem falcos
RENDSZER

431 221,43/265,71 221,43/265,71 221,43/265,71

432, 433 248,44/298,13 248,44/298,13 248,44/298,13

17,86/21,43
nincs felár

11,16/13,39

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

B
CSOPORT 
VENEERED

DUO fix tok
állítható tok
DIN DUO

tok
DUO állítható

állítható tok
VERTIGO

natural tölgy fekete tölgy
dió
medium



100

Az ajtó fából készült sínből és cölöplemezből áll, tetején két természetes 
furnérral borított HDF tábla található. Az A01, A02 és A03 minták 6 
mm vastag fehér matt edzett üvegtáblával vagy 8,5 mm vastag fekete 
laminált üveggel rendelkeznek. Az ajtólap felső szélén egy árengedmény 
található a falcos rendszerben. 

EST LUX ajtó, A01 mintás, DIN állítható ajtókeret 

EST LUX ajtó, A01 mintás, DIN DUO állítható ajtókeret 

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

“60”-“100”

“120”-“180”

Class II

fekete ablaktábla 

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
193,08 / 231,70

EST LUX
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fehér / barna matt edzett üveg, vastagság: 6 mm (A01-54 mm, A02-205 mm, 
A03-276 mm változatok) 
laminált üveg 44,2 fekete színű, 8,5 mm vastag 
egypontos reteszzár, távolság: 72 mm (falcos rendszer) vagy mágneses zár 
(zár, nem falcos rendszer), kulccsal működtethető (távolság: 90 mm), 
hengerhez (távolság: 85 mm) vagy fürdőszoba zárhoz (távolság: 90 mm) 
zsanérok: T típus - a DIN rendszerű ajtókerethez vagy a fém 
ajtókerethez, C típus - a fa ajtókerethez („60” - „80” - 2 db,
„90” - 3 db) vagy rejtett DUO szatén króm („60” - „70” - 2 db, „80” - 
„90” - 3 db) 
ajtócsukó nem áll rendelkezésre 

A01, A02, A03 változat ajtó 50 mm-rel alacsonyabb (falcos rendszer) 
A01, A02, A03 változat ajtó 55 mm-rel alacsonyabb (nem falcos rendszer) 

A01, A02, A03 változat ajtó 100 mm-rel magasabb 
A01, A02, A03 változat ajtó 200 mm-rel magasabb 
szellőző kárpit (nem vonatkozik az A02, A03 változatokra) 
szellőztető burkolat A01 "60" - "100" szélességgel 
szellőztető berendezés A02, A03 "70" - "100" szélességgel 
edzett 6 mm-es üveg grafit színű vagy átlátszó 
csúszó rendszer (nem alkalmazható az A01 verzióra) 

SZÍNEK

323 340 371 372 376 377
ebony

390 404 405 421 422 424
moccacappuccino teak

311 312 334
limba

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

VÁLTOZAT A01 A02 A03

ÚJ DESIGNS

193,08/231,70 193,08/231,70 193,08/231,70 217,41/260,89 239,73/287,68 250,89/301,07

205,58/246,70 205,58/246,70 205,58/246,70 229,24/275,09 251,56/301,88 262,72/315,27

+20%

3,79/4,55
17,86/21,43

3,35/4,02

nincs felár
nincs felár

+10%
+20%

11,16/13,39
22,32/26,79
22,32/26,79

+10%

102-107 o.

rejtett DUO típus „60” - „80” szélességhez 

harmadik ajtópánt az ajtó ajtón: C típus „60” - „80” 
szélességű, T típus „60” - „80” szélességű 

size ”100”
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

A
CSOPORT 
VENEERED

B
CSOPORT 
VENEERED

T B
CSOPOR

T A
CSOPOR

A01 fekete pane A02 fekete pane A03 fekete pane

tok
H rendszer fix 
INDOORTEC

tok
DIN állítható 

tok
fix fém tok    fém állítható

DUO fix tok
tok

fix fém tok    fém állítható

állítható tok
INDOORTECH rendszer

állítható tok
DIN DUO

tok
DUO állítható

állítható tok
VERTIGO

European tölgy

rustic tölgy �����ölgy ����ölgy steel tölgy platinum tölgy

natural dió dark dió bright dió

fényes tölgy
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Toló rendszer falon belüli telepítéshez 

SLIDING RENDSZER  
FOR IN-WALL INSTALLATION

egy kazetta (100 vagy 125 mm) 
ajtólap méretek 

”60” (G/60)
”70” (G/70)
”80” (G/80)
”90” (G/90)

”100” (G/100)

kettős kazetta (100 vagy 125 mm) 
ajtólap méretek 

”60”+”60” (GG/60)
”70”+”70” (GG/70)
”80”+”80” (GG/80)
”90”+”90” (GG/90)

kiegészítő termékek 

kettős szárnyú ajtók szinkronizálási (egyidejű 
nyitású) rendszeréhez 

FELSZERELTSÉG
horgos zár (króm)
rendszerkefék 
ajtólap egyedül a toló rendszerhez
a szokásos zár cseréje kulccsal működtethető 
fürdőszobai zárral (WC) 
kazetták a falon belüli tolóajtó rendszerhez * 
húzófogantyúk a tolóajtókhoz a falba történő 
beépítéshez 150 o.

SP60 szorosabb ** az egyszárnyú típushoz 
SP60 zárójel ** a kétszárnyú ajtóhoz 

* Kazetták a falon belüli tolóajtó rendszerhez (az egy- vagy kettős kazetták 
minimális vastagsága a G / K burkolattal: 100 mm a lapos leveleknél; 125 mm 
a díszített és keretes üvegezésű leveleknél)
** A falba rejtett rendszer SP60 zárószerkezetével felszerelve: 

- egy ajtólap ajtószélesség ”60” - “100”
- dupla ajtólap ajtószélesség ”60” + ”60” - ”90” + ”90” az ajtólap nélkül
vagy dupla ajtólap ajtócsukó szinkronizációs szélesség
”80” + ”80” - ”90” + ”90” az ajtólap záró szinkronizálásával.
A speciális telepítési eljárás miatt az SP60 ajtócsukó nem lehet
a következő ajtómodellekben használják: ETI / ETI LUX - A02, A03; SEM 
VERSE - W05; PAS, CAL, SAB, EST / EST LUX - A02, A03; PRA.

Igény esetén 100 mm-rel és 200 mm-rel magasabb burkolat és kazetta kapható.
A nem szimmetrikus telepítés az INDOORTECH értékesítési osztályával 
folytatott konzultáció után érhető el.
Beépített tolóajtó, jobbra balra szimmetrikus 

BEFELÉ 

KIFELÉ 

DÍSZ 

ZÁR

JOBBOS

+ 11,16/13,39

24,55/29,46

49,11/58,93

ár

+ 169,64/203,57

price

+ 343,75/412,50

price 1 m.

+ 2,46/2,95+ 27,68/33,21
a dupla kazetta árához 

felár

26,79/32,14

fogantyú ár

+

03
fekete ecset SB 
fehér ecset SB 01 
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egyszárnyú ajtó LONE CPL
SONE

range in mm 100-106

I
Variant I – Table I

Komplett egyszárnyú ajtó-fal rendszer a 125 mm-es kazettához (levelek díszítéssel) 
Levelekhez: VIT, INTERSOLID, NOS, INV

III

IV

LONE CPL
SONE

egyszárnyú ajtó range 
in mm 125-320

cassette For leaves: PAS, CAL, SAB, PRA
V

Variant IV – Table I, IV

Variant II – Table II

Variant III – Table III

Variant V – Table II, V

FALBA ÉPÍTETT RENDSZER 

Fali rendszer ára = kiválasztott ajtólap ár + kazettás ár + egy ajtóap ajtó fali szett ára kb. az alábbi táblázathoz. DUO fali 
rendszerár = DUO ár + kazettás ár + egyszárnyú ajtó fali szett ára kb. az alábbi táblázathoz. 

egyszárnyú ajtó
ECO FESTETT

fehér 001*
range in mm 125-300

SZÉLESSÉG

TABLE I, II , II
NOT APPLICABLE TO PAS, CAL, SAB, PRA

Ssb Sd So Sk Sp Sop Ssb Sd So Sk Sp Sop
7255101301650625644“60” “60”+“60” 1288 1216 1250 2520 1030 1316
8256101501750725744“70” “70”+“70” 1488 1416 1450 2920 1230 1516

710 9251701850825844“80” “80”+“80” 1688 1616 1650 3320 1430 1716
10258101901950925944“90” “90”+“90” 1888 1816 1850 3720 1630 1916
1125910“100” 1044 1025 1050 2101

MAGASSÁG Hsb Hd Ho Hk Hp Hop

2033 2038 2075 2116 2016 2088

width ”100”
DUO architraves
architraves interconnected 
at the 90° angle

FELÁRAK

TABLE IV, V 
MODELS PAS, CAL, SAB, PRA

7655101301650625625“60” “60”+“60” 1250 1216 1250 2520 1030 1356
8656101501750725725“70” “70”+“70” 1450 1416 1450 2920 1230 1556

710 9651701850825825“80” “80”+“80” 1650 1616 1650 3320 1430 1756
10658101901950925925“90” “90”+“90” 1850 1816 1850 3720 1630 1956

“100” 1025 1025 1050 2101 910 1165
MAGASSÁG Hsb Hd Ho Hk Hp Hop

2040 2044 2075 2116 2022 2114

Ssb - ajtó ajtólap külső szélessége
Sd - az ajtókeret külső szélessége
Tehát - az ajtókeret furatszélessége
Sk - kazetta külső szélessége
Sp - tiszta nyitási szélesség
Sop - architrave külső szélessége
HSB - ajtó ajtólap külső magasság
Hd - az ajtókeret külső magassága
Ho - ajtókeret beépítési furat magassága
Hk - kazetta külső magassága
Hp - tiszta nyitási magasság
Hop - architrave külső magasság

* RAL és NCS színek (kivéve a fémeseket) - felár 
ellenében kaphatók az egyes modellek 
színmeghatározási táblázata szerint 

Sp

Sd

So

Sk

Sop

Sp

Sd

So

Sk

Sop

Sp

Sd

So

Sk

Sop

Sp

Sd

So

Sop

Sk

Sp

Sd

So

Sop

Sk

ECO   UT PLUS
FESTETT

fehér 001*

egyszárnyú ajtó VENEERED

range in mm 100-106

Komplett egy ajtólap ajtós falrendszer a 125 mm-es kazettához (süllyesztett vagy üvegezett verziók)
II Levelek esetében: ARC, INTAMB, IMP, ETI, ETI LUX, DEC, SIM, C,
CLUX, FIO, CAM, MOD, SEM, SEM ALU, SEM ONDA, SEM LUX, SEM INSERTO, SEM VERSE, SEM SENSE, INTERSOLID SOFT,
INTERSOLID II, FOR LUX, SON, SUB, EST, EST LUX, NOR, VIL, HAP, TIA, VER, DEC LUX, SEM VERSE, ESP, MON, ANM. 

egyszárnyú ajtó

ECO  UT PLUS
FESTETT

fehér 001*

VENEERED

range in mm 125-320
125-140 143,97/172,77 155,13/186,16 230,58/276,70 220,98/265,18 220,98/265,18 232,37/278,84
140-160 147,77/177,32 158,93/190,71 236,83/284,20 157,37/188,84 220,98/265,18 220,98/265,18 232,37/278,84
160-180 150,67/180,80 161,83/194,20 240,40/288,48 159,80/191,79 221,88/266,25 221,88/266,25 233,04/279,64
180-200 152,90/183,48 164,06/196,88 244,64/293,57 162,72/195,27 227,01/272,41    227,01/272,41  238,62/286,34
200-240 158,71/190,45 169,87/203,84 253,35/304,02 168,53/202,23  237,95/285,54    237,95/285,54  249,78/299,73
240-280 163,17/195,80 174,33/209,20 261,38/313,66 174,11/208,93  247,99/297,59    247,99/297,59  260,49/312,59
280-320 167,41/200,89 178,57/214,29 278,13/333,75 178,35/214,02  256,47/307,77    256,47/307,77  268,97/322,77

125-131 143,30/171,96 228,79/274,55
131-140 143,97/172,77 230,58/276,70 152,68/183,21
140-160 147,77/177,32 236,83/284,20 157,37/188,84
160-180 150,67/180,80 240,40/288,48 159,82/191,79
180-200 152,90/183,48 244,64/293,57 162,72/195,27
200-220 155,36/186,43 248,66/298,39 165,63/198,75
220-260 160,27/192,32 256,57/307,77 171,43/205,71
260-300 167,41/200,89 267,63/321,16 178,35/214,02

179,69/215,63 237,72/285,27 259,38/311,25 272,54/327,05

125-140 197,54/237,05 246,65/295,98 264,96/317,95 278,35/334,02
140-160 202,68/243,21 261,83/314,20 283,04/339,64 297,32/356,79
160-180 204,69/245,63 265,63/318,75 287,50/345,00 302,01/362,41
180-200 207,59/249,11 271,43/325,71 293,97/352,77 308,71/370,45
200-240 213,84/256,61 281,70/338,04 306,25/367,50 321,88/386,25
240-280 216,29/259,55 291,96/350,36 318,08/381,70 333,93/400,71
280-320 223,44/268,13 300,45/360,54 327,90/393,48 344,20/413,04

6,70/8,04

+30%

6,70/8,04

CSOPORT CCSOPORT BCSOPORT A

CSOPORT A CSOPORT CCSOPORT B

VENEERED

CSOPORT CCSOPORT BCSOPORT A

CSOPORT A CSOPORT B CSOPORT C

Komplett egyszárnyú ajtó fali rendszer a 100 mm-es kazettához 
Levélhez: PASS, CAL, SAB, PRA 

Complete egyszárnyú ajtó in-wall system for the 125 mm

leaves (Ssb, Hsb), door (Sd, Hd)
Dimensions on the external side of:

egyszárnyú ajtó

leaves (Ssb, Hsb), door (Sd, Hd)
Dimensions on the external side of:

kétszárnyú ajtó
for kétszárnyú ajtók +50%

ANM.

Komplett egyszárnyú ajtó falon belüli rendszer a 100 mm-es kazettához
Levelek esetében: ARC, ETI, ETI LUX, MOD, INTERSOLID II, SEM, SEM ALU, SEM LUX,
SEM ONDA, SEM INSERTO, SEM VERSE, SEM SENSE, FOR, FOR LUX, SON, EST.
Öblítő ajtólapok esetén: INTAMB, IMP, SIM, C, CLUX, FIO, DEC LUX, SUB, NOR, HAP, EST LUX, TIA, CAMB, DEC, ESP, MON, 

LONE CPL
HIGH

típus

LONE CPL
HIGH

típus

LONE CPL
HIGH
típus

típus típus

tí Spus sb Sd So Sk Sp Sop tí Spus sb Sd So Sk Sp Sop

laminált

laminált

laminált

laminált típus VENEERED

laminált típus VENEERED

CSOPORT A       CSOPORT B           CSOPORT C

200,00/240,00 214,29/257,14 230,36/276,43
201,34/241,61 215,40/258,48 232,37/278,84
218,08/261,70  233,26/279,91   251,34/301,61
221,88/266,25  243,97/292,77   256,25/307,50
227,01/272,41 249,78/299,73 262,50/315,00
233,04/279,64 256,03/307,23 268,53/322,23
243,75/292,50 268,30/321,96 281,70/338,04
256,47/307,77 283,93/340,71 297,99/357,59

151,56/181,88
SONE

152,68/183,21
SONE

141,07/169,29 152,23/182,68 225,89/271,07 149,78/179,73 197,99/237,59 216,07/259,29 227,01/272,41
SONE
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Üvegezett ajtókban - kívül dísz, zárakkal ellátott ajtókban - belső 
zár.
Kétszárnyú jobboldali ajtóknál - a zár a jobb oldali szárnyban; dupla 
szárnyas bal oldali ajtókban - a zár a bal szárnyban. 

* A maszkolócsík két elemből áll; a maszkoló 
szalag magassága: 110 mm. 

maszkolópanel és a falon 
lévő rendszer ütközője

falon a rendszer vezetősínje 

ajtó a TOLÓFAL-rendszerben 

“60” – 1795 mm

“70” – 1795 mm

“80” – 1795 mm

“90” – 2045 mm

“100” – 2295 mm

“60”+“60” – 3448 mm*

“70”+“70” – 3448 mm*

“80”+“80” – 3448 mm*

“90”+“90” – 3948 mm*

MASZKOLÓ SZALAGOK HOSSZÚSÁGA A 
FALI RENDSZERHEZ.

FALON 
TOLÓ 
rendszer
FELSZERELTSÉG ON-WALL RENDSZER
alapértelmezett:
hosszú sárgaréz húzófogantyú króm szatén (U4) 150 o.

150 o.
választható:
húzza meg a fogantyúkat vagy a kampós zárat
SP60 zárószerkezet * az egyetlen ajtólap ajtóhoz
SP60 zárószerkezet * a dupla ajtólap ajtóhoz BIAS 
zárószerkezet az egyetlen ajtólap ajtóhoz
A BIAS zárja be a dupla ajtólap ajtót
* A falra szerelhető SP60 záróval felszerelve: 

- egy ajtólap ajtószélesség ”60 - 100”
- dupla ajtólap ajtószélesség ”60 + 60” - ”90 + 90”
A speciális beépítési eljárás miatt az SP60 ajtócsukó nem használható a 
következő ajtómodellekben: ETI / ETI LUX - A02, A03;
SEM VERSE - W05; PAS; CAL; SAB; EST / EST LUX - A02, A03; PRA. 

100 mm

falra szerelhető toló 
rendszer (MDF maszkoló 
szalag az ajtólap színében) 

inwards

outwards

falon toló rendszer ZN alagút 
burkolattal

(nem alkalmazható a PREMIUM 
rendszerre) 

24,55/29,46 (1 szt.)
49,41/58,93 (2 szt.)
43,53/52,23 (1 szt.)
87,05/104,46 (2 szt.)
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FALI RENDSZER 
az ár tartalmazza: a vezetőt, a maszkolócsíkot és a stopstartot * 

SZÉLESSÉG

kétszárnyú ajtó
(without stop post) 

méretek a ajtólapok külső oldalán
(Ssb, Hsb) és a telepítési lyuk (So, Ho) 

Ssb So Ssb So

12401288“60”+“60”620644“60”

14401488“70”+“70”720744“70”

16401688“80”+“80”820844“80”

18401888“90”+“90”920944“90”

10201044“100”

MAGASSÁG Ho Hsb Hm

213820332020

SZÉLESSÉG

egyszárnyú ajtó
méretek a ajtólapok külső oldalán

(Ssb, Hsb) és a telepítési lyuk (So, Ho) 

kétszárnyú ajtó
(without stop post)

méretek on the external side of leaves 
(Ssb, Hsb) and of the installation hole (So, Ho)

Ssb So Sd Ssb So Sd

128213051288“60”+“60”649670644“60”

148215051488“70”+“70”749770744“70”

168217051688“80”+“80”849870844“80”

188219051888“90”+“90”949970944“90”

104910701044“100”

MAGASSÁG Ho Hd Hsb Hm

2138203320442055

MODELS PAS, CAL, SAB , PRA

Ssb So Sd Ssb So Sd

124512651250“60”+“60”633655625“60”

144514651450“70”+“70”733755725“70”

164516651650“80”+“80”833855825“80”

184518651850“90”+“90”933955925“90”

MAGASSÁG Ho Hd Hsb Hm

2145204020442055

MODELS PAS, CAL, SAB , PRA

Ssb So Ssb So

12401250“60”+“60”600625“60”

14401450“70”+“70”700725“70”

16401650“80”+“80”800825“80”

18401850“90”+“90”900925“90”

MAGASSÁG Ho Hsb Hm

214520402030

* opcionálisan kapható: fali burkolórendszerrel ellátott változat („befejező alagút”) - az ár a falvastagságtól függ ** RAL és NCS 
színek - felár ellenében kapható a színspecifikációs táblázat szerint. 

A tolórendszer ajtólap külön termékként kapható. 

egyszárnyú  ajtó

FESTETT 
fehér 001

RAL 9003**
ECO UT PLUS

a laminált típushoz VENEERED
HIGH 

LONE CPL
SONE

NCSs0500-N wood-like foil fa-szerű laminátum 

kétszárnyú ajtókhoz

ajtó 50 mm-rel alacsonyabb 

ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 

ajtó 150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb 

a 90 ° -os szögben összekapcsolt architrávok 

FELÁRAK

tolóajtó - falrendszer a ZN 
alagút burkolatával 

100 mm

H
o

H
d

H
sb

So

Sd

SsbH
m

A falrendszerhez a ZN alagút burkolását javasoljuk (140. o.). 
Ha a 80 mm-es architrávokkal ellátott alagútrendszert 
használjuk,
a telepítés során az áthidaló architrave-t le kell vágni. 

tolóajtó - falra szerelhető 
rendszer ház nélkül 

So

Ssb

H
o

H
sb

H
m

100 mm

+ 189,73/227,68 + 131,92/158,30 + 143,08/171,70 + 131,92/158,30 + 167,19/200,63 + 200,00/240,00 + 210,04/252,05

+50%

+20%

+10%

+20%

6,70/8,04

CSOPORT A CSOPORT B CSOPORT C

(So, Ho)
(Ssb, Hsb) és a telepítési furat

méretek az ajtólapok külső oldalán
egyszárnyú ajtó

típus típus típus típus

típus típus típus típus

felár fizetendő a kiválasztott beltéri ajtólap modellhez 
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PREMIUM
FALI
rendszer

FELSZERELTSÉG  PREMIUM FALI RENDSZER
alapértelmezett:
hosszanti húzófogantyú króm-szatén színben (U4) 150 o.

választható:
húzófogantyúk a csúszó levelekhez  146 o.

ajtó a PREMIUM TOLÓFAL rendszerében 

SZÉLESSÉG

Ssb So Ssb So

12401288“60”+“60”620644“60”
14401488“70”+“70”720744“70”
16401688“80”+“80”820844“80”
18401888“90”+“90”920944“90”

MODELS PAS, CAL, SAB , PRA
Ssb So Ssb So

12301250“60”+“60”600625“60”
14301450“70”+“70”700725“70”
16301650“80”+“80”800825“80”
18301850“90”+“90”900925“90”

70 mm

H
o

H
sb

Hm - az ajtókeret maszkolószalagjának külső 
magassága Ho - beépítési furat magassága
Hsb - ajtólap külső magassága
Hd - az ajtókeret külső magassága
Tehát - telepítési lyuk szélessége
Ssb - az ajtólap külső szélessége
Sd - az ajtókeret külső szélessége 

“60” 1800 mm
“70” 1800 mm
“80” 1800 mm
“90” 2000 mm

1800 + 1800 mm“60”+“60”
1800 + 1800 mm“70”+“70”
1800 + 1800 mm“80”+“80”
2000 + 2000 mm“90”+“90”

MASZKOLÓ CSÍKOK HOSSZA A 
FALRA SZERELT PRÉMIUM 
RENDSZEREKHEZ

FALRA SZERELT PREMIUM RENDSZER 
Az ár tartalmazza: egy maszkolókeretet vezetővel (alumínium elemek) 
egyajtós ajtókhoz 120,31 / 144,38
kettős ajtólap ajtókhoz 240,63 / 288,75
A szárny csak csúsztatásra készíthető
(felár + 11,16 / 13,39) + fogantyú ára 

magasság: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, magasság a padlószinttől a maszkolószalag 
felső széléig - 2103 mm 

magasság: (Hsb) 2040, (Ho) 2030, magasság a padlószinttől a 
maszkolószalag felső széléig - 2110 mm 

Hsb) és a telepítési lyuk (So, Ho)
méretek az ajtólapok külső oldalán(Ssb, 

egyszárnyú ajtó

Hsb) és a telepítési lyuk (So, Ho)
méretek az ajtólapok külső oldalán(Ssb, 

kétszárnyú ajtó típus típus

típus típus
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FALON  
TOLÓ  
MOVI RENDSZER

AJTÓLAP SZERKEZETE 
Nem falcos rendszerű ajtó ajtólap Az ajtó fából készült sínből és mozaiklemezből áll, 
tetején két sima HDF tábla, ECO, LONE CPL és SONE felülettel, laminált, 
furnérozott és festett. A szokásos töltés méhsejtszerű réteg.
Az ajtó névleges vastagsága 40 mm. 

AJTÓLAP FELÜLETE
Sima, festett, furnérozott, laminált felületek vagy ECO, 
LONE CPL, SONE felülettel. 
KIEGÉSZÍTŐK 

Alapfelszerelés: 
hosszú sárgaréz húzófogantyú króm szatén (U4) 
Segédeszközök: 
perforált forgácslap töltés 
ajtólap 50 mm-rel alacsonyabb 
ajtólap 50 mm-rel magasabb 
ajtólap 100 mm-rel magasabb 
ajtólap 150 mm-rel magasabb 
ajtólap 200 mm-rel magasabb 

AJTÓLAP A MOVI RENDSZERHEZ

egyszárnyú ajtó ECO UT PLUS
LONE CPL       FESTETT 

fehér 001
RAL 9003**

VENEERED ESPINA

   

“70” -“90”

“100” -“110”

Az alagút rendszer telepítése nem áll rendelkezésre a 
MOVI csúszó rendszerhez. 

ajtólap szélesség

“70” -“100”

“110”

H
o H
s

10 mm

zárt

So

Ss

5050

SZÉLESSÉG

Ssize s So Sp
526644744“70”
626744844“80”
726844944“90”

“100” 1044 944 826
“110” 1144 1044 926

HIGH

size Hs Ho
ajtólap 50 mm-rel alacsonyabb 19802040
ajtólap standard 20302090
ajtólap 50 mm-rel magasabb 20802140

21302190ajtólap 100 mm-rel magasabb 
21802240ajtólap 150 mm-rel magasabb 
22302290ajtólap 200 mm-rel magasabb 

Ss - az ajtólap szélessége
So - az ajtókeret beépítési furatszélessége 
Sp - tiszta nyitási szélesség
Ho - telepítési furat magassága
Hs - az ajtólap magassága 

Teljes MOVI rendszerár = MOVI ajtólap ár + MOVI 
toló rendszer ára

FALON TOLÓ MOVI RENDSZER

nyitott (balos ajtó) 

So

118

Sp

ON-WALL
PREMIUM
system

inwards

outwards

ÚJ

single leaf door

PAINTED
white 001

RAL 9003**
ECO TOP UNI MAT PLUS

for the laminated type VENEERED
HIGH TOP

GROUP A GROUP B GROUP C
LAMISTONE CPL

SILKSTONE

NCSs0500-N wood-like foil wood-like laminate

extra charge added to a selected model of interior leaf

nincs felár
26,79/32,14

+ 5%  
+ 10%
+ 15% 
+ 20%

price

312,50/375,00

323,66/388,39

56,92/68,30 68,08/81,70 88,17/105,80 108,26/129,91 143,97/172,77 188,62/226,34 125,00/150,00 158,48/190,18  165,18/198,21 277,90/333,48   310,27/372,32
62,50/75,00 73,66/88,39 97,10/116,52 119,42/143,30 158,48/190,18 207,59/249,11 138,39/166,07 174,11/208,93  180,80/216,96 305,80/366,96   341,52/409,82

CSOPORT A CSOPORT B CSOPORT C CSOPORT A CSOPORT Btípus
SIONE

laminált
RAL 9005

FEKETE
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”60”-”90”

LUMEN ajtó, I mintás, LUMEN állítható ajtókeret 

LUMEN ajtó, I mintás, LUMEN állítható ajtókeret 

fogantyú zsanér 

Az ajtó edzett üvegtáblából készül, amely az állítható LUMEN 
ajtókereten van felfüggesztve, és teljes színválasztékkal kapható: 
ECO, LONE CPL, SONE, laminált és furnérozott. 

Rögzített fém ajtókeret (122. o.)
vagy állítható fém ajtókeret (123. o.) a 

LUMEN üvegtáblákhoz 

RENDSZER
nem falcos

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
152,90 / 183,48

LUMEN



109

LUMEN ÁLLÍTHATÓ AJTÓ TOK (ZL)

FELSZERELTSÉG

VÁLTOZAT

ALAPÉRTELMEZETT
edzett fehér / barna / grafit szatén vagy átlátszó 8 mm 
vastag üveg 
dísz a zsanérokkal szemközti oldalon 
az üvegtábla fogantyújának magassága - 1040 mm az üvegtábla alsó 
szélétől 

üvegtábla nem szabványos magasságú 1967 mm 

JiS típusú 1710-12AC elektromos ellenirányú ajtócsap (beleértve az 

DORMA hardver 

* A PAINTING színpalettában található Lumen ajtókeret csak 80 mm-es architrave-kel érhető 
el. A 90 ° -on összekapcsolt architrávok nem állnak rendelkezésre. 

LUMEN

UT PLUSECO
FESTETT 
fehér 001

RAL 9003**

VENEERED
HIGH 

LONE CPL
SONE

beállítási tartomány (mm) ZL 75-300 

SZÉLESSÉG

egyszárnyú ajtó

So Sd Ss Sop
746617646676”60”
846717746776”70”
946817846876”80”

1046917946976”90”

MAGASSÁG Ho Hd Hs Hop
2093201720432053

DORMA hardver  
aluminium  
EV1-Deco 114

aluminium 
rozsdamentes acél 
107

fogantyú + zár + zsanérok 

fogantyú + wb + zsanérok 

fogantyú + wc + zsanérok 

gomb típusú fogantyú + kis zár + zsanérok * 

Ss

Sd

So

Sop

60 mm

szögletes architrave 
MDF ajtókeret 
időjárási sáv 
sima oldala 
a zsanéroldalt 

Ss, Hs - ajtó ajtólap méretek
Sd, Hd - ajtó méretei az ajtókeret külső oldalán Tehát, Ho 
- ajánlott beépítési méret
Sop - architrave külső szélessége 

* ref. az ajtóhoz plusz elektromos sztrájkkészlet 

ÚJ

width „60” – „80” width „90”

152,90/183,48 167,41/200,89

205,36/246,43 227,68/273,21

ablaktábla áttetsző 
üveg, fehér szatén 
üveg üveg szatén 
bronz, szatén grafit 

75-85ZL 1A 66,52/79,82 77,68/93,21 70,31/84,38 116,52/139,82 118,53/142,23 136,38/163,66 143,30/171,96
85-95ZL 1B 66,52/79,82 77,68/93,21 70,31/84,38 116,52/139,82 118,53/142,23 136,38/163,66 143,30/171,96

95-120ZL 2 69,20/83,04 80,36/96,43 72,77/87,32 120,98/145,18 121,88/146,25 140,85/169,02 147,99/177,59
120-140ZL 3 71,21/85,45 82,37/98,84 74,55/89,46 125,45/150,54 125,67/150,80 144,87/173,84 152,01/182,41
140-160ZL 4 73,21/87,86 84,38/101,25 77,01/92,41 128,35/154,02 129,69/155,63 149,55/179,46 157,14/188,57
160-180ZL 5 75,67/90,80 86,83/104,20 79,02/94,82 135,04/162,05 133,04/159,64 153,57/184,29 161,16/193,39
180-200ZL 6 75,89/91,07 87,05/104,46 82,14/98,57 139,06/166,88 138,39/166,07 159,60/191,52 167,41/200,89
200-220ZL 7 80,80/96,96 91,96/110,36 85,04/102,05 143,97/172,77 143,97/172,77 164,96/197,95 173,21/207,86
220-240ZL 8 83,93/100,71 95,09/114,11 87,72/105,27 149,55/179,46 148,21/177,86 171,21/943,41 179,46/215,36
240-260ZL 9 86,16/103,39 97,32/116,79 90,85/109,02 154,91/185,89 153,35/184,02 176,79/212,14 185,71/222,86
260-280ZL 10 89,96/107,95 101,12/121,34 93,75/112,50 162,05/194,46 157,81/189,38 182,14/218,57 191,29/229,55
280-300ZL 11 93,53/112,23 104,69/125,63 98,44/118,13 170,09/204,11 165,40/198,48 191,29/229,55 201,12/241,34

22,32/26,79
nincs felár

39,06/46,88

37,95/45,54

39,06/46,88

51,34/61,61
táblázat szerint 

191,96/230,36

191,96/230,36

263,39/316,07

263,39/316,07

234,38/281,25

223,21/267,86

312,50/375,00

289,06/346,88

szellőző berendezés 
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

CSOPORT CCSOPORT BCSOPORT A
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DC
kapcsolóval (rögzítőlemezzel és vágással az elektromos ütéshez)
elektromos ellenirányú ajtóütés BIRA HARTE XS12UW 12V AC / DC
(egy rögzítőlappal és egy vágással az elektromos ütéshez)
elektromos ellenirányú ütköző BIRA HARTE XS12UW 12V AC / DC
elakadásjelzőt és az elektromos ütés vágását)

típus

fekete

laminált típus
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Hajtogatható ajtó, 00 mintás, DIN állítható ajtókeret 

Összecsukható ajtó, 00 mintás, DIN DUO állítható ajtókeret 

húzza meg a fogantyút 

Ajtó ajtó fából készült sínből és cölöplemezből áll, 
tetején két sima, laminált, furnérozott HDF lap. A 
szokásos töltés méhsejtszerű réteg. 

“60”-“90”

“120”-“180”

Class I

RENDSZER
nem falcos

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
127,01 / 152,41

FOLDING
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AJTÓ TOKOK

SONE
SONE
CPLHIGH 

LONE
CPLECO 

SZÍNEK

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
vezetősín és rejtett, állítható pántok az ajtólapban 
állítható rejtett zsanérok „60” - „80” - 2 db; „90” - 3 db 
kerek műanyag húzófogantyú 

szilárd forgácslap feltöltés (harmadik zsanér ajánlott) 
ajtó 55 mm-rel alacsonyabb 
ajtó 50 mm-rel magasabb, 100 mm 
ajtó 150 mm-rel magasabb, 200 mm-rel 
a DUO ajtólapba rejtett harmadik pánt „60” - „80” szélességű 
egypontos reteszelő zár, WB kampós típus (csak egyszárnyú ajtó) 
húzza meg a kilincseket az ajtólapok összecsukásához 150 o.

VÁLTOZAT 00 00 kétszárnyú ajtó

FESTETT**

* nem alkalmazható a rögzített DUO 
keretre
** nem alkalmazható az állítható DUO 
keretre 

*JEGYZET! A szerelési furat ajánlott mérete 
16 mm-rel nőtt (a DIN DUO ajtókeretre 
vonatkozik) 

Sd

So

Sop

80 mm
szögletes architrave 

MDF ajtókeret 

időjárási sáv 

jobbos szárnybalos szárny

UT 
PLUS

170,76/204,91 341,74/410,09

127,01/152,41 254,02/304,82

142,63/171,16 285,27/342,32

132,81/159,38 265,85/319,02

135,27/162,32 270,54/324,64

136,68/163,66 272,77/327,32

139,51/167,41 279,02/334,82

189,73/227,68 379,46/455,36

181,03/217,23 361,83/434,20

187,95/225,54 375,89/451,07

 

 

 

 204,46/245,36 408,71/490,45

22,32/26,79
26,79/32,14

nincs felár
+10%

+20%
17,86/21,43
23,44/28,13

perforált forgácslap töltés 
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

CSOPORT C
VENEERED

CSOPORT B
VENEERED

CSOPORT A
VENEERED 

SONE CPL

SONE

HIGH

UT PLUS

ECO

FESTETT

A
CSOPORT 
VENEERED

B
CSOPORT 
VENEERED

C
CSOPORT 
VENEERED

RENDSZER
nem falcos

DUO fix tok
állítható tok*
DIN DUO

tok
DUO állítható

LAMINÁLT CPL

LONE CPL

0.2 mm
CPL
LAMINÁLT

0.5 mm
CPL
LAMINÁLT

HPL
LAMINÁLT
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SOUNDPROOF ajtó, 00 mintás, DIN állítható ajtókeret 

SOUNDPROOF ajtó, 00 mintás, RENDSZER DIN állítható ajtókeret 

HANGSZIGETELT 

Egy ajtólap SOUNDPROOF ajtó a falcos rendszerben. Az ajtólap szerkezet 
tűlevelű fából készült sínből és cölöpszettből áll, mindkét oldalán HDF 
táblákkal tetején. A töltet szilárd forgácslapból (A típus) vagy a speciális 
INDOORTECH szerkezetből (B típus) készül. Levél legördülő tömítéssel. 

hangszigetelés:
fa ajtókerettel:
Rw = 27 dB (A típus); Rw = 32 dB (B típus) osztály fém 
ajtókerettel:
Rw osztály = 27 dB (A típus); Rw = 32 dB (B típus), DIN 
állítható ajtókerettel:
Rw = 27 dB (A típus); osztály Rw = 37 dB (B típus) ITB 
műszaki jóváhagyás: AT - 15-6411 / 2016 

fogantyú, zár az architrávok szokásos 
összekapcsolása 45 ° -os szögben 

Egy- vagy kettős ajtólap SOUNDPROOF DUO nem falcos ajtó. Az ajtólap 
szerkezet tűlevelű fából készült sínből és cölöpszettből áll, mindkét oldalán 
HDF táblákkal tetején. A töltet szilárd forgácslapból (A típus) vagy a speciális 
INDOORTECH szerkezetből (B típus) készül. Az ajtó egy- és kettős ajtólap 
változatban kapható, fából készült kerettel (DUO fix vagy DUO állítható). 
Levél legördülő tömítéssel. 

“60”-“110”

IN
D

O
O

RT
EC

H

Class II

15-6411 / 2016
ITB műszaki jóváhagyás: AT - 15-6411 / 2016 ITB műszaki jóváhagyás: AT -
átlagos szolgáltatási feltételek
mechanikai ellenállási követelmények 2. osztály, azaz i. átlagos szolgáltatási feltétel. 
osztály: mechanikai osztály: mechanikai ellenállási követelmények 2. osztály, 
típus - osztály osztály Rw = Rw = 32 dB32 dB mechanikai
típusú egylevelű - Rw = Rw = 37 dB37 dB osztály kétlevelű Btípus - kétszárnyú B 
kétszárnyú ajtók - Rw osztályú osztály = Rw = 27 dB27 dBB típusú egylevelű - B 
hangszigetelés: hangszigetelés:A típusú egy- és kétszárnyú ajtók - A típusú egy- és 

RENDSZER
nem falcos 

RENDSZER
falcos 

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
120,09 / 144,11
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VÁLTOZAT 00

SONE
SONE
CPLHIGH 

LONE
CPLECO 

SZÍNEK

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
egypontos kulccsal működtethető vagy henger típusú zárbetét 
állítható csuklópántok - 3 db 
csepp-pecsét 

HANGSZIGETELT 

AJTÓ TOKOK

 
 

*not applicable 
to the ECO 
surface ���

FESTETT

UT 
PLUS

A HANGSZIGETELÉS TÍPUSA (27 dB) 
FESTETT (RAL 9003) 185,71/222,86
ECO 120,09/144,11
UT PLUS 135,71/162,86
HIGH 126,34/151,61
LONE CPL 133,26/159,91
SONE 137,95/165,54
SONE CPL 188,17/225,80 

134,60/161,52
185,71/222,86
198,44/238,13
208,93/250,71

B HANGSZIGETELÉS TÍPUSA (37 dB) 
231,25/277,50
219,20/263,04
234,82/281,79
219,20/263,04
219,20/263,04
219,20/263,04
269,42/323,30
219,20/263,04
231,25/277,50
243,75/292,50
256,03/307,23

FESTETT (RAL 9003)
ECO
UT PLUS
HIGH
LONE CPL
SONE
SONE CPL

felár a fehér alapszínért (RAL 9003) a RAL és az NCS 
színcsoportok szerint (9. oldal) 

 

69,20/83,04 93,75/112,50 120,54/144,64  139,29/167,14  160,71/192,86

+40%

+10%
+20%

+30%

+40%

ALAPÉRTELMEZETT
rejtett zsanér (3 síkban állítható) („60” - 
„70” - 2 db; „80” - „90” - 3 db) 
zár:
egyszárnyú ajtó - kulcsos vagy henger típusú mágneses zár 
dupla szárnyú ajtó - kulcsos vagy henger típusú reteszes zár 
csepp-pecsét 
TOVÁBBġ (felár ellenében elérhető)

felületre szerelt vagy rejtett ajtózáró 
kiegészítő habarcs vagy felületre szerelhető zár 
felületre szerelt elektromágneses tekercsek: 
ASSA ABLOY, DORMA vagy GEZE 
néző
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
ajtó 150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb 
ajtó 250 mm-rel vagy 300 mm-rel magasabb 
ajtó 350 mm-rel vagy 400 mm-rel magasabb 

DUO HANGSZIGETELT

+10%
+20%
+30%
+40%

VENEERED CSOPORT A VENEERED CSOPORT A
VENEERED CSOPORT B VENEERED CSOPORT B
VENEERED CSOPORT C VENEERED CSOPORT C

A
CSOPORT 
VENEERED

B
CSOPORT 
VENEERED

C
CSOPORT 
VENEERED

Csoport I Csoport II Csoport III Csoport IV Csoport V

DIN rendszerű ajtókeretekre nem vonatkozik)
ajtó 350 mm-rel vagy 400 mm-rel magasabb (a
DIN rendszerű ajtókeretekre nem vonatkozik)
ajtó 250 mm-rel vagy 300 mm-rel magasabb (a
ajtó 150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb
ajtó 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb
lemezek beléptető rendszerekkel
dekorok (B típusú változat nem érhető el intarziával)
elektromos ütköző (hátramenet vagy elfordulás)
elektronikus zárak
felületre szerelt ajtózáró
antipanikus kar
size “110”
size “100”
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

standard szélesség: "80", "90"

RENDSZER
nem falcos

RENDSZER
falcos

INDOORTECH DIN system
tok
FD12 fix fém 

tok
fém állítható

system fix tok* a djustable tok

DUO fix tok

állítható tok
INDOORTECH system

tok
DUO állítható

LAMINÁLT CPL 0,2 LAMINÁLT CPL 0,2

0.2 mm
CPL
LAMINÁLT

0.5 mm
CPL
LAMINÁLT

HPL
LAMINÁLT
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”60”-”100”

IN
D

O
O

RT
EC

H

Class II

HIGRO ajtó, W02 mintázat, HIGRO rögzített fém, nem falcos keret 

HIGRO ajtó, W03 mintázat, HIGRO rögzített fém, nem újratöltött keret 

falcos rendszer ajtaja. A levélszerkezet a
poliuretán sín és mozaiklemez rétegelt lemezzel megerősítve és tetején
mindkét oldalán 2 mm vastag HPL laminátummal.
A feltöltés speciális hőszigetelő magból készül.
Az ajtót lakóépületekhez, közüzemi, ipari és raktárépületekhez tervezték, 
mivel belső ajtók a helyiségek közötti belső falakon lévő nyílások bezárására 
szolgálnak. Az ajtót kifejezetten olyan helyiségekhez tervezték, ahol 
magasabb a relatív légnedvesség és a hőmérséklet, pl. szaunák és medencék. 

mechanikai osztály: a mechanikai ellenállásra vonatkozó 
követelmények 2. osztálya, vagyis az átlagos üzemi 
körülmények
éghajlati viszonyokkal szembeni ellenállás:
3. osztály PN-EW 12219: 2002
ajtó a PN-EN 14351-2: 2018 szabvány szerint készült 

RENDSZER
nem falcos

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
373,21 / 447,86

HIGRO
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VÁLTOZAT W00 W01 W02 W03 W04

habarcs rozsdamentes acél oldallal 
rozsdamentes acél forgópántok - 2 db 
Fém ajtókeret 1,5 mm vastag, horganyzott lemezből, fehér (RAL 
9016), szürke (RAL 7047) és kék (RAL 5010), antracit (RAL 7024) 
színben. Egyéb RAL színek felár ellenében állnak rendelkezésre - az 
értékesítési részleggel egyeztetve (a fém és a gyöngy kivételével) 

AJTÓ TOKOK

So Sd Ss Sc
702625676685
802725776785
902825876885

1002925976985
102795010011010
1102102510761085“100”

MAGASSÁG Hd Hs Ho Hc
2088208020402075

SZÉLESSÉG

So Sd Ss Sc
722625689695
822725789795
922825889895“80”

1022925989995“90”
104795010141020“90 plus”
1122102510891095“100”

MAGASSÁG Hd Hs Ho Hc
2098208520402090

HIGRO ÁLLÍTHATÓ FÉM AJTÓ TOK HIGRO FIX FÉM AJTÓ TOK 

Sd

Ss
Sc

Sd

Ss
Sc

Tehát - telepítési lyuk szélessége
Ss - az ajtólap szélessége
Sd - az ajtókeret külső szélessége 
Sc - az ajtókeret teljes szélessége 
Ho - a beépítési furat magassága 
Hs - az ajtólap magassága
Hd - az ajtókeret külső 
magassága Hc - az ajtókeret 
teljes magassága 

csepp-pecsét p. 150
megerősítés az ajtócsukóhoz 
extra zsanér fém ajtókerethez (1 egység) 
zsanérok fém ajtókerethez (1 készlet) 
rozsdamentes acél rács p. 148 

p. 153Higro fogantyú és Higro alsó rozetta rozsdamentes acélból 

p. 148 

állítható tok műszaki ajtókatalógus 

SZÍNEK

H-0160-60H-9417-60 H-10622-60H-0760-60
fehér blue

egyszárnyú ajtó “60” – “100”
VÁLTOZAT wall width range [mm] “60” – “100”

FD71 110-140
FD72 140-170
FD73 170-200
FD74 200-230
FD75 230-260
FD76 260-290
FD77 290-320
FD78 320-350
FD79 350-380

standard: fehér (RAL 9016), szürke (RAL 7047), kék (RAL 5010) 
felár fizetendő 1 egység extra SIMONSWERK rozsdamentes acélért - teljes készlet (felső és alsó) 

single-ajtólap
H-01 (szürke), H-02 
(fehér), H-05 (kék),
H-06 (antracit) 373,21/447,86 434,60/521,52 434,60/521,52 434,60/521,52 473,88/568,66

HIGRO acél rögzített 
ajtókeret színes
RAL 9016, RAL 7047, RAL 
5010, RAL 7024 "60" - 
"100" szélesség 

103,79/124,55 103,79/124,55 103,79/124,55 103,79/124,55 103,79/124,55

154,46/185,36
158,48/190,18
161,16/193,39

167,86/201,43
171,43/205,71
175,45/210,54

179,46/215,36
184,38/221,25
198,88/238,66

11,16/13,39

43,53/52,23

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

ajtólap aljáravagy a fogantyú magasságába
rozsdamentes acél panelek ragasztva az 

RENDSZER
nem falcos

“90 plus”

“90”
“80”
“70”

“60”
típus

SZÉLESSÉG

“70”

“60”
s

típu

tok
HIGRO fix fém 

állítható tok
HIGRO fém 

szürke antracit
HPL
LAMINÁLT
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GAMMA ajtó, rögzített fém ajtókeret 

GAMMA ajtó, fából állítható ajtókeret 

Ajtó a falcos rendszerben. Az ajtólap szerkezet tűlevelű fából készült sínből és 
cölöpkötegből áll, mindkét oldalán 5 mm vastag HDF táblákkal, 1 mm vastag 
ólombetéttel (az ajtólap ólombetétjének teljes vastagsága 2 mm). A töltés forgácslapból 
készül. Ajtó közüzemi épületekhez (kórházak, orvosi központok és orvosi rendelők), 
valamint ipari és raktárépületekhez - belső bejárati ajtókként, amelyek a folyosó és a 
helyiségek közötti belső falak közötti nyílások bezárására szolgálnak. 

mechanikai osztály: a mechanikai ellenállás 
követelményeinek 3. osztálya, azaz közepes üzemi 
körülmények közötti hangszigetelés: 37 dB osztály
számú műszaki engedély PN-EN 14351-2: 2018 

”60”-”110”

IN
D

O
O

RT
EC

H

Class II

RENDSZER
falcos 

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
1068,75 / 1282,50

GAMMA
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FELSZERELTSÉG

VÁLTOZAT flush

ALAPÉRTELMEZETT
egypontos zár 
tárgy, szögletes csuklópántok (szélesség - 60–110–110) - 3 db 
csepp-pecsét 

SONE

FESTETT

HIGH 
LONE
CPLECO 

SZÍNEK

* környezetbarát akrilfestékek, RAL és 
NCS színek (kivéve a fémeseket) - felár 
ellenében kaphatók
a színcsoportokhoz (9. o.) 

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

So - telepítési lyuk szélessége
Ss - ajtó ajtólap szélessége
Sd - az ajtókeret külső szélessége
Sc - az ajtókeret teljes szélessége
Sop 1 - architrave külső szélesség szélesítő panellel Sop 2 - 
architrave külső szélesség szélesítő panel nélkül Ho - 
beépítési furat magasság
Hs - ajtó ajtólap magasság
Hd - az ajtókeret külső magassága
Hc - az ajtókeret teljes magassága
Hop1 - architrave külső magasság szélesítő panellel Hop2 
- architrave külső magasság szélesítő panel nélkül 

SZÉLESSÉG
So Sd Ss Sop1 Sop2

798788618695725
898888718795825
998988818895925

109810889189951025
11981188101810951125
12981288111811951225

MAGASSÁG Hd Hs Ho Hop1 Hop2
21192114208020202067

FA AJTÓ TOKOK

FÉM AJTÓ TOKOK

Ss
Sd
So Ss

Sop 1, 2

Sd
So

Ss

Sd

So
Sc

Sd

Ss

So
Sc

size “110”
rozsdamentes acél panelek ragasztva az ajtólap 
alsó oldalához vagy a fogantyú magasságához 
ajtócsukó
elektromos ütköző
antipanikus kar 
elektromágneses zár 
kétszárnyú ajtó egyedi tervezésű 

SZÁRNY

FESTETT
fehér 001* ECO 

HIGH 

LONE
SONE

egyszárnyú        1158,48/1390,18 1068,75/1282,50 1081,47/1297,77

RÖGZÍTETT GAMMA KERET ** 

egyszárnyú 168,75/202,50 139,51/167,41 143,53/172,23

SZÁRNY
 

egyszárnyú         1096,21/1315,45 1098,21/1317,86 1262,50/1515,00 1283,93/1540,71 1347,99/1617,59

RÖGZÍTETT GAMMA KERET ** 

egyszárnyú - - 168,75/202,50 176,34/211,61 185,27/222,32

** a GAMMA modell egyéb keretei elérhetőek a műszaki ajtólistában 

+10%
+20% 

size “100”
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

CSOPORT C
CSOPORT B
CSOPORT A

VENEERED

A
CSOPORT 
VENEERED

B
CSOPORT 
VENEERED

C
CSOPORT 
VENEERED

“110”
“100”
“90”
“80”
“70”

“60”
s
típu

2055 2020 2060 2068
MAGASSÁG Hd Hs Ho Hc

“110” 1181 1171 1118 1197
“100” 1081 1071 1018 1097
“90” 981 971 918 997
“80” 881 871 818 897
“70” 781 771 718 797
“60” 681 671 618 697
típus So Sd Ss Sc

SZÉLESSÉG

2062 2020 2065 2078
MAGASSÁG Hd Hs Ho Hc

“110” 1190 1184 1118 1217
“100” 1090 1084 1018 1117
“90” 990 984 918 1017
“80” 890 884 818 917
“70” 790 784 718 817
“60” 690 684 618 717
típus So Sd Ss Sc

SZÉLESSÉG

fix 
GAMMA
fix fém tok 

tok GAMMA
fém állítható állítható

CPL 0,5 mm
LAMINÁLT 

CPL 0,7 mm
LAMINÁLT  

0.5 mm
CPL
LAMINÁLT 

0.7 mm
CPL
LAMINÁLT 



118

MDF FIX ajtótok

Ss - ajtó ajtólap szélessége
Sd - az ajtókeret külső 
szélessége 
So - a beépítési furat szélessége 

Hs - ajtó ajtólap magasság
Hd - ajtókeret külső magassága 
Ho - telepítési furat magassága 

falcos
RENDSZER

JEGYZET! Az MDF ajtókeretek festett változatban nem állnak rendelkezésre 

OPTION maszkolócsíkok LD6 

SZÉLESSÉG

So Sd Ss So Sd
618689709“60” “60”+“60” 13231343
718789809“70” “60”+“70” 14231443

15231543“60”+“80”,“70”+“70”818889909“80”
16231643“60”+“90”,“70”+“80”9189891009“90”
17231743“70”+“90”,“80”+“80”

“80”+“90” 18231843
“90”+“90” 19231943

MAGASSÁG Ho Hd Hs

202020642074

FELÁRAK
az ajtókeret 50 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb 
“100”
“110”

10
0 

m
m

Ss
Sd
So

MDF ajtókeret 

tömítőlemez

egyszárnyú ajtó

ECO UT PLUS

HIGH 

LONE CPL

SONE
door 
single-ajtólap 33,04/39,64 44,20/53,04 40,63/48,75

+50%
nincs felár

6,70/8,04
13,39/16,07

kétszárnyú típus

egyszárnyú ajtó kétszárnyú ajtó
típus típus
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Ss - az ajtólap szélessége
SD - az ajtókeret külső 
szélessége 
So - a beépítési furat szélessége

Hs - az ajtólap magassága
Hd - ajtókeret külső magassága 
Ho - telepítési furat magassága 

92
 m

m
INDOORTECH 
FIX ajtótok

Ss
Sd
So

fa ajtókeret 

tömítőlemez

falcos
RENDSZER

SZÉLESSÉG
egyszárnyú ajtó kétszárnyú ajtó

So Sd Ss So Sd

618689709“60” “60”+“60” 13231343
718789809“70” “60”+“70” 14231443

15231543“60”+“80”,“70”+“70”818889909“80”
16231643“60”+“90”,“70”+“80”9189891009“90”
17231743“70”+“90”,“80”+“80”

“80”+“90” 18231843
“90”+“90” 19231943

MAGASSÁG Ho Hd Hs
202020642074

FESTETT 
fehér 001*

VENEERED

HIGH 

LONE CPL

SONE

ajtókeret 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
ajtókeret 150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb 
”100”
”110”
JiS 1710-12 AC váltakozó áramú ütköző (a fogótáblával és az 
elektromos ütés vágásával) ** 
elektromos ellenirányú ütköző BIRA HARTE XS keskeny XS12U 12V AC / 
DC (egy táblával és egy vágással az elektromos ütéshez) ** 
elektromos ellenirányú ütköző BIRA HARTE XS12UW 12V AC / DC 
kapcsolóval (rögzítőlemezzel és vágással az elektromos ütéshez) 
elektromos hátsó ütköző BIRA HARTE XS keskeny XS12R 12V DC 
(rögzítőlemezzel és vágással az elektromos ütéshez) ** 

FELÁRAK

OPTION LD6 maszkolócsík (felár ellenében kapható)
* környezetbarát akrilfestékek, RAL és NCS színek (kivéve a fémeseket) - a 

színcsoportok szerint felár ellenében kaphatók (9. o.)
** az ECO Schulte GBS 12 zárral felszerelt levelekért - felár ellenében 

door 
single-ajtólap 64,96/77,95 83,48/100,18 82,81/99,38 97,77/117,32 102,68/123,21

door 
double-ajtólap 100,00/120,00 142,19/170,63 116,29/139,55 137,50/165,00 125,67/150,80

nincs felár

+10%
+20%

6,70/8,04
13,39/16,07

37,95/45,54

RAL és NCS keretek 
táblázatakiegészítési

színcsoportok szerint * 

 

+75%+60%+40%+30%

az ajtókeret 50 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb 

CSOPORT CCSOPORT BCSOPORT A

V
CSOPORT 
CSOPORT IV   

51,34/61,61

39,06/46,88

13,39/16,07

+20%

T I
CSOPORT II     CSOPORT IIICSOPOR

típus típus

laminált típus
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DIN RENDSZER 
ÁLLÍTHATÓ ajtótok

FELÁRAK

A változat: 60 mm (a festett ajtóra 
nem vonatkozik)
B változat: 80 mm 

Ss
Sd
So
Sop (A,B)

szögletes architrave 

MDF ajtókeret 

tömítőlemez

Ss - az ajtólap szélessége
Sd - ajtókeret külső szélessége 
So - telepítési furat szélessége 
Sop - architrave külső 
szélessége 

Hs - az ajtólap magassága
Hd - ajtókeret külső magassága 
Ho - beépítési furat magassága 
Hop - architrave külső magasság 

falcos
RENDSZER

SZÉLESSÉG
egyszárnyú ajtó

So Sd Ss SopA SopB So Sd SopA SopB

1420138012801310“60”+“60”786746618646676“60”
1520148013801410“60”+“70”886846718746776“70”
162015801480“60”+“80”,“70”+“70” 1510986946818846876“80”
172016801580“60”+“90”,“70”+“80” 161010861046918946976“90”
182017801680“70”+“90”,“80”+“80” 1710
1920188017801810“80”+“90”
2020198018801910“90”+“90”

MAGASSÁG Ho Hd Hs HopA HopB
21132093202020432053

kétszárnyú típus
az ajtókeret 50 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb 
ajtókeret 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
ajtókeret 150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb 
“100”
“110”
90 ° -os szögben összekapcsolt architrávok (B változat architrávok) 
architrávok 80 mm szélességgel 
JiS 1710-12 AC váltakozó áramú ütköző (rögzítőlappal és vágással az 
elektromos ütéshez) ** 
elektromos ellenirányú  ütköző  BIRA HARTE XS keskeny XS12U 
12V AC / DC (egy táblával és egy vágással az elektromos ütéshez) ** 
elektromos ellenirányú  ütköző  az XS12UW 12V AC / DC 
kapcsolóval (rögzítőlemezzel és vágással az elektromos ütéshez) ** 
elektromos hátsó ütköző BIRA HARTE XS keskeny XS12R 12V DC 
(rögzítőlemezzel és vágással az elektromos ütéshez) ** 
a B típusú csukló cseréje a K típusú csuklóval 
háromrészes T típusú zsanér 
korona 

FESTETT 
fehér 001*

VENEERED

egyszárnyú ajtó

UT PLUSECO

ZP, tartomány 75-300 mm-ben 

75-85ZP1A 116,52/139,82 158,71/190,45
85-95ZP1B 116,52/139,82 158,71/190,45

95-120ZP2 120,98/145,18 164,73/197,68
120-140ZP3 125,45/150,54 171,21/205,45
140-160ZP4 128,35/154,02 175,00/210,00
160-180ZP5 135,04/162,05 183,71/220,45
180-200ZP6 139,06/166,88 189,29/227,14
200-220ZP7 143,97/172,77 195,98/235,18
220-240ZP8 149,55/179,46 203,57/244,29
240-260ZP9 154,91/185,89 211,16/253,39
260-280ZP10 162,05/194,46 219,87/263,84
280-300ZP11 170,09/204,11  231,70/278,04

RAL és NCS keretek 
táblázatakiegészítési

színcsoportok szerint * +75%

+50%
nincs felár

+10%
+20%

6,70/8,04

39,06/46,88

13,39/16,07

nincs felár

39,06/46,88

37,95/45,54

51,34/61,61

3,35/4,02

170,31/204,38
162,72/195,27
158,04/189,64
152,68/183,21
148,44/178,13
142,41/170,89
137,28/164,73
128,35/154,02
129,69/155,63
125,67/150,80
122,32/146,79
122,32/146,79

CSOPORT A

197,32/236,79
187,50/225,00
182,14/218,57
176,56/211,88
169,87/203,84
164,51/197,41
158,26/189,91
154,24/185,09
149,33/179,20
145,31/174,38
140,63/168,75
140,63/168,75

CSOPORT B

207,14/248,57
197,32/236,79
191,29/229,55
185,27/222.32
178,35/214,02
172,77/207,32
166,52/199,82
161,83/194,20
156,70/188,04
152,46/182,95
148,21/177,86
148,21/177,86

CSOPORT C

CSOPORT III    CSOPORT IV
144 o.

3,79/4,55

CSOPORCSOPOR

egyszárnyú ajtó
ZP, tartomány 75-300 mm-ben

kétszárnyú ajtó

laminált 

SONE

LONE CPL

HIGH

típus típus

színek (kivéve a fémeseket) 
* környezetbarát akrilfestékek, RAL és NCS 

szerint (9. o.). 
- felár ellenében kapható a színcsoportok 

egyeztetve). 
rendelkezésre állnak (a SalesDepartmentvel 
szélesebb tartományú ajtókeretek 
A fenti táblázatban megadott maximálisnál 

levelekhez - extra töltés 
** az ECO SchulteGBS 12-vel felszerelt 

16 mm-rel nőtt. 
***JEGYZET! A szerelési furat ajánlott mérete 

+20%
T I 

+30%
T II

CSOPORT V

+60%

típus

+40%

FEKETE

ZP1A 75-85 57,14/68,57 68,30/81,96 69,64/83,57
ZP1B 85-95 57,14/68,57 68,30/81,96 69,64/83,57
ZP2 95-120 58,71/70,41 69,87/83,84 72,10/86,52
ZP3 120-140 60,71/72,86 71,88/86,25 74,33/89,20
ZP4 140-160 62,28/74,73 73,44/88,13 76,12/91,34
ZP5 160-180 64,29/77,14 75,45/90,54 78,57/94,29
ZP6 180-200 66,52/79,82 77,68/93,21 81,47/97,77
ZP7 200-220 68,97/82,77 80,13/96,16 84,38/101,25
ZP8 220-240 71,65/85,98 82,81/99,38 87,28/104,73
ZP9 240-260 73,88/88,66 85,04/102,05 90,18/108,21

ZP10 260-280 76,34/91,61 87,50/105,00 92,86/111,43
ZP11 280-300 79,69/95,63 90,85/109,02 97,10/116,52
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INDOORTECH 
RENDSZER 
ÁLLÍTHATÓ ajtótok

60 mm

Ss
Sd
So
Sop

Ss - ajtó ajtó szélessége
Sd - ajtókeret külső szélessége 
So - telepítési furat szélessége 
Sop - architrave külső 
szélessége 

Hs - ajtó ajtólap magasság
Hd - ajtókeret külső magassága 
Ho - beépítési furat magassága 
Hop - architrave külső magasság 

FELÁRAK

falcos
RENDSZER

 *environment-friendly acrylic paints, RAL and NCS colours (except metallic ones) 
– available at an extra charge according to the colour groups (p. 9).
Door frames with ranges wider than the maximum ones provided in the table above are available 
(upon consultation with the Sales Department).
** for leaves equipped with the ECO Schulte GBS 12 - extra chargé
***NOTE! The recommended dimension of the installation hole height increased by 16 mm.        

SZÉLESSÉG

So Sd Ss Sop So Sd Sop

143313301350“60”+“60”798618695715“60”
153314301450“60”+“70”898718795815“70”
163315301550“60”+“80”,“70”+“70”998818895915“80”
173316301650“60”+“90”,“70”+“80”10989189951015“90”
183317301750“70”+“90”,“80”+“80”
193318301850“80”+“90”
203319301950“90”+“90”

MAGASSÁG Ho Hd Hs Hop
2118202020672077

single ajtólap 
falcos doors

ZZ, tartomány mm-ben 62-391 

az ajtókeret 50 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb 
ajtókeret 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
ajtókeret 150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb 
kétszárnyú típus
”100”

korona p. 144

62-79ZZ1 110,27/132,32
79-99ZZ2 110,27/132,32

99-123ZZ3 118,30/141,96
123-143ZZ4 118,30/141,96
143-189ZZ5 129,46/155,36
189-209ZZ6 129,46/155,36
209-255ZZ7 141,29/169,55
255-275ZZ8 141,29/169,55
275-321ZZ9 152,01/182,41
321-341ZZ10 152,01/182,41
341-391ZZ11 168,08/201,70

+50%
6,70/8,04

39,06/46,88

13,39/16,07

39,06/46,88

37,95/45,54

51,34/61,61

277,23/332,68
252,46/302,95
252,46/302,95
234,38/281,25
234,38/281,25
215,40/258,48
215,40/258,48
196,43/235,71
196,43/235,71
182,14/218,57
182,14/218,57

B
CSOPORT 

VENEERED

241,96/290,36
218,53/262,23
218,53/262,23
204,24/245,09
204,24/245,09
186,83/224,20
186,83/224,20
170,31/204,38
170,31/204,38
158,48/190,18
158,48/190,18

CSOPORT A

+20%

+10%
nincs felár

291,29/349,55
264,96/317,95
264,96/317,95
245,76/294,91
245,76/294,91
226,12/271,34
226,12/271,34
206,70/248,04
206,70/248,04
191,07/229,29
191,07/229,29

CSOPORT C

12V DC (rögzítőlemezzel és vágással az elektromos ütéshez) *
elektromos fordított működésű ajtócsap BIRA HARTE XS keskeny XS12R
kapcsolóval (rögzítőlemezzel és vágással az elektromos ütéshez) *
elektromos ellenirányú ajtóütés BIRA HARTE XS12UW 12V AC / DC
DC (tányérral és vágással az elektromos ütéshez) *
elektromos ellenirányú ütköző BIRA HARTE XS keskeny XS12U 12V AC /
elektromos ütés vágását) *
JiS 1710-12 AC váltakozó áramú ütköző (beleértve a fogótáblát és az
”110”

tömítőlemez

egyszárnyú ajtó kétszárnyú ajtó

befogadja az elektromos ajtócsapást
az architraveket előre megmarják
ellenében
* az ECO Schulte GBS 12-vel ellátott ajtólapok esetén - felár 
egyeztetve).
ajtókeretek rendelkezésre állnak (az értékesítési osztályral
A fenti táblázatban megadott maximálisnál szélesebb tartományú

szögletes architrave

fa ajtókeret

típus

SONE
LONE CPL
UT PLUS

HIGH

típus típus

laminált
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SZÉLESSÉG FD12 LUMEN

So Sd Sc Ss
681 671 697 617
781 771 797 717
881 871 897 817
981 971 997 917

Hd Ho Hc Hs
2017206820602055

“60”÷“90”

FD12 LUMEN

LUMEN 
FÉM  FIX 
ajtó tok

SZINEK

Porszórt bevonatú ajtókeret.
Alapszínek: fehér (RAL 9016), fehér (RAL 9003), szürke 
(RAL 7047), barna (RAL 8014), bézs (RAL 1001), grafit 
(RAL 7024), fekete (RAL 9005). Egyéb RAL színek felár 
ellenében állnak rendelkezésre - az értékesítési részleggel 
egyeztetve (a fém és a gyöngy kivételével) 

nem falcos
RENDSZER

elektromos ellenirányú ajtóütés kapcsolóval BIRA HARTE XS 
keskeny XS12UW 12V AC / DC (rögzítőlemezzel együtt) 

FELÁRAK

Dedikált a LUMEN üvegtáblához.
Ajtókeret 1,5 mm vastag lemezből. 

Hs - ajtó ajtólap magasság
Hd - ajtókeret külső magassága 
Ho - beépítési furatmagasság 
Hc - teljes ajtókeret magasság 

SO

Sc

11
7

10
1

Az elektromos sztrájkkal ellátott ajtókereteknél a beépítési 
furatot további 5 mm-rel meg kell növelni. 

71,88/86,25

17,86/21,43

22,32/26,79

24,55/29,46

25,67/30,80

37,05/44,46

(rögzítőlemezzel együtt)
elektromos ellenirányú ütköző JiS 1710-12 AC váltóáram
kompatibilis az elektromos ajtócsapással

keskeny XS12U 12V AC / DC (rögzítőlemezzel együtt)
elektromos ellenirányú ütköző BIRA HARTE XS

XS12R 12V DC (rögzítőlemezzel együtt)
elektromos hátsó ütköző BIRA HARTE XS keskeny

tömítőlemez

egyszárnyú ajtó

egyszárnyú ajtófém tok

típus

Sc - a teljes ajtókeret szélessége
So - a beépítési furat szélessége
szélessége
Sd - az ajtókeret külső
Ss - ajtó ajtó szélessége

MAGASSÁG

“90”
“80”
“70”
“60”

típus



123

nem falcos
RENDSZER LUMEN FÉM  

ÁLLÍTHATÓ 
ajtótok

SZINEK

Porszórt bevonatú ajtókeret.
Alapszínek: fehér (RAL 9016), fehér (RAL 9003), szürke 
(RAL 7047), barna (RAL 8014), bézs (RAL 1001), grafit 
(RAL 7024), fekete (RAL 9005). Egyéb RAL színek felár 
ellenében állnak rendelkezésre - az értékesítési részleggel 
egyeztetve (a fém és a gyöngy kivételével) 

SZÉLESSÉG FD61 LUMEN
egyszárnyú ajtó

So Sd Sc Ss
690 685 717 617
790 785 817 717
890 885 917 817
990 985 1017 917

Hd Ho Hc Hs
2017207820652062

ZO, tartomány 95-365 mm-ben 

további ZOX beállító rendszer a falcos állítható kerethez (a 
fal szélességének növekedése 635 mm) 

kompatibilis az elektromos ütközőkkel 
elektromos ellenirányú ütköző JiS 1710-12 AC váltóáram 
(rögzítőlemezzel együtt) 

elektromos ellenirányú ütköző BIRA HARTE XS keskeny 
XS12U 12V AC / DC (rögzítőlemezzel együtt) 
elektromos ellenirányú ütköző kapcsolóval BIRA HARTE XS 
keskeny XS12UW 12V AC / DC (rögzítőlemezzel együtt)
elektromos hátsó ütköző BIRA HARTE XS keskeny XS12R 
12V DC (rögzítőlemezzel együtt) 

FELÁRAK

Dedikált a LUMEN üvegtáblához.
Ajtókeret 1,5 mm vastag lemezből. 

Hs - ajtó ajtólap magasság
Hd - ajtókeret külső magassága 
Ho - beépítési furatmagasság 
Hc - teljes ajtókeret magasság 

So

Sc

szimbólum 

ZO1 95-125 123,21/147,86

ZO2 125-155 124,33/149,20

ZO3 155-185 132,59/159,11

ZO4 185-215 140,63/168,75

ZO5 215-245 148,66/178,39

ZO6 245-275 157,14/188,57

ZO7 275-305 165,18/198,21

ZO8 305-335 173,21/207,86

ZO9 335-365 181,25/217,50

17,86/21,43

22,32/26,79

24,55/29,46

25,67/30,80

37,05/44,46

64,73/77,68

tömítőlemez

egyszárnyú ajtó

fém tok

szélessége
Sc - az ajtókeret teljes
So- a beépítési furat szélessége
szélessége
Sd - az ajtókeret külső
Ss - ajtó ajtólap szélessége

MAGASSÁG

“90”
“80”
“70”
“60”

típus
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10
8

10
0

Sd
So
Sc

So Sd Sc
“60” 700 691 717
“70” 800 791 817
“80” 900 891 917
“90” 1000 991 1017

“90” plus 1010 1001 1027
“100” 1100 1091 1117
“110” 1200 1191 1217

MAGASSÁG Ho HdHc
206520782069

So - a beépítési furat szélessége 
Sd - az ajtókeret külső szélessége 
Sc - az ajtókeret teljes szélessége 

Ho - beépítési furat magasság 
Hd - ajtókeret külső magasság 
Hc - teljes ajtókeret magasság 

INDOORTECH 
RENDSZER FÉM 
ÁTLÓS FIX ajtótok

SZINEK
Porszórt bevonatú ajtókeret.
Alapszínek: fehér (RAL 9016), fehér (RAL 9003), szürke 
(RAL 7047), barna (RAL 8014), bézs (RAL 1001), grafit 
(RAL 7024), fekete (RAL 9005). Egyéb RAL színek felár 
ellenében állnak rendelkezésre - az értékesítési részleggel 
egyeztetve (a fém és a gyöngy kivételével) 

Jóváhagyási sz. AT-15-9775 / 2016 

“60”÷“90” “100’’ ÷ “120’’ “120”÷“150” “160’’÷“200”

FD15 plate thickness: 1.5 mm

FELÁRAK

falcos
RENDSZER

Ajtókeret a legjobb minőségű 1,5 mm vastag acéllemezből. 

79,91/95,89 87,05/104,46 104,02/124,82 138,39/166,07

+10%
+5%

+10%
+15%
+20%

22,32/26,79

24,55/29,46

25,67/30,80

37,05/44,46

17,86/21,43
5,58/6,70

3,35/4,02

3,79/4,55

* az ECO Schulte GBS 12-vel felszerelt ajtólapért- felár ellenében

pótpánt a T típusú pánttal (szélesség „60” - „80”)
M csuklópánt a fém ajtókerethez („60” - „80” szélesség)
(rögzítőlemezzel együtt) *
elektromos hátsó ütköző BIRA HARTE XS keskeny XS12R 12V DC
keskeny XS12UW 12V AC / DC (egy rögzítőlemezzel együtt) *
elektromos ellenirányú ajtóütés kapcsolóval BIRA HARTE XS
DC (rögzítőlemezzel együtt) *
elektromos ellenirányú ütköző BIRA HARTE XS keskeny XS12U 12V AC /

tömítőlemez

egyszárnyú ajtó

egyszárnyú ajtó
SZÉLESSÉG

kétszárnyú ajtó

fém tok

*
elektromos ellenirányú ütköző JiS típus 1710-12 AC (rögzítőlemezzel együtt) 
kompatibilis az elektromos ajtócsapással
megerősítés a felületre szerelt ajtózáróhoz
ajtókeret 200 mm-rel magasabb
ajtókeret 150 mm-rel magasabb
ajtókeret 100 mm-rel magasabb
ajtókeret 50 mm-rel magasabb
az ajtókeret 50 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb

típus
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POL-SKONE SYSTEM 
METAL DIAGONAL
FIXED 
door frame

So - beépítési furat szélesség 
,Sc - az ajtókeret teljes szélessége 

Ho - beépítési furat magassága 
Hc - az ajtókeret teljes magassága 

INDOORTECH 
RENDSZER 
FÉM ÁTLÓS 
ÁLLÍTHATÓ 
ajtótok

SZINEK
Porszórt bevonatú ajtókeret.
Alapszínek: fehér (RAL 9016), fehér (RAL 9003), szürke 
(RAL 7047), barna (RAL 8014), bézs (RAL 1001), grafit 
(RAL 7024), fekete (RAL 9005). Egyéb RAL színek felár 
ellenében állnak rendelkezésre - az értékesítési részleggel 
egyeztetve (a fém és a gyöngy kivételével) 

Approval no. AT-15-9775/2016

falcos
RENDSZER

So

Sc

SZÉLESSÉG
egyszárnyú ajtó

So Sc
689 717
789 817
889 917
989 1017
999 1027

1089 1117
1189 1217

MAGASSÁG HcHo
20782065

kétszárnyú ajtó

“120”÷“150”“100’’ ÷ “110’’“60”÷“90” “160’’÷“200”D0, tartomány 125-365 mm-ben 

az ajtókeret 50 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb 
ajtókeret 50 mm-rel magasabb 
ajtókeret 100 mm-rel magasabb
ajtókeret 150 mm-rel magasabb 
ajtókeret 200 mm-rel magasabb 
megerősítés a felületre szerelt ajtózáróhoz 
kompatibilis az elektromos ajtócsapással 

elektromos ellenirányú ajtóütés kapcsolóval BIRA HARTE XS 
keskeny XS12UW 12V AC / DC (egy rögzítőlemezzel együtt) * 

M csuklópánt a fém ajtókerethez („60” - „80” szélesség) 
csere pánt a T típusú pánttal 

FELÁRAK

* az ECO Schulte GBS 12-vel felszerelt levelekért - felár ellenében 
Ajtókeret a legjobb minőségű 1,5 mm vastag acéllemezből. 

125-155D01 137,95/165,54 158,04/189,64 186,16/223,39 220,98/265,18

155-185D02 145,98/175,18 167,41/200,89 196,88/236,25 233,04/279,64

185-215D03 154,02/184,82 176,79/212,14 207,59/249,11 246,43/295,71

215-245D04 162,05/194,46 186,16/223,39 218,30/261,96 259,82/311,79

245-275D05 170,09/204,11 195,54/234,64 229,02/274,82 271,88/326,25

275-305D06 178,13/213,75 204,91/245,89 241,07/289,29 285,27/342,32

305-335D07 186,16/223,39 214,29/257,14 251,79/302,14 297,32/356,79

335-365D08 194,20/233,04 223,66/268,39 262,50/315,00 310,71/372,86

+10%
+5%

+10%
+15%
+20%

24,55/29,46

25,67/30,80

37,05/44,46

17,86/21,43
5,58/6,70

3,35/4,02

3,79/4,55

22,32/26,79

DC (rögzítőlemezzel együtt) *
elektromos ellenirányú ütköző BIRA HARTE XS keskeny XS12U 12V AC /

(rögzítőlemezzel együtt) *
elektromos hátsó ütköző BIRA HARTE XS keskeny XS12R 12V DC

tömítőlemez

egyszárnyú ajtó

fém tok

elektromos ellenirányú ütköző JiS típus 1710-12 AC (rögzítőlemezzel együtt) *

“110”
“100”

“90” plus
“90”
“80”
“70”
“60”

típus



126

SZÉLESSÉG FD14

So Sd Sc So Sd Sc
“120” 1307 1267 1331697633673“60”
“130” 1407 1367 1431797733773“70”
“140” 1507 1467 1531897833873“80”
“150” 1607 1567 1631997933973“90”
“160” 1707 1667 17311007943983“90”plus
“170” 1807 1767 18311073 1033 1097“100”
“180” 1907 1867 19311173 1133 1197“110”
“190” 2007 1967 2031
“200” 2107 2067 2131

MAGASSÁG Hd Ho Hc
2036 2046 2068

SZÉLESSÉG FD12

So Sd Sc So Sd Sc
“120” 1315 1305 1331697671681“60”
“130” 1415 1405 1431797771781“70”
“140” 1515 1505 1531897871881“80”
“150” 1615 1605 1631997971981“90”
“160” 1715 1705 17311007981991“90”plus
“170” 1815 1805 18311081 1071 1097“100”
“180” 1915 1905 19311181 1171 1197“110”
“190” 2015 2005 2031
“200” 2115 2105 2131

MAGASSÁG Hd Ho Hc
2055 2060 2068

INDOORTECH 
RENDSZER FÉM  
FIX ajtótok

50
 m

m

58
 m

m

Sd
So
Sc

10
0 

m
m

11
7 

m
m

Sd
So
Sc

FD12

”160’’÷”200””120”÷”150””100’’ ÷ ‘”110’’”60”÷”90”

FD14 kicsi, FD12 nagy 

FELÁRAK

SZINEK
Porszórt bevonatú ajtókeret.
Alapszínek: fehér (RAL 9016), fehér (RAL 9003), szürke 
(RAL 7047), barna (RAL 8014), bézs (RAL 1001), grafit 
(RAL 7024), fekete (RAL 9005). Egyéb RAL színek felár 
ellenében állnak rendelkezésre - az értékesítési részleggel 
egyeztetve (a fém és a gyöngy kivételével) 

falcos
RENDSZER

az ajtókeret 50 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb 
ajtókeret 50 mm-rel magasabb 
ajtókeret 100 mm-rel magasabb 
ajtókeret 150 mm-rel magasabb 
ajtókeret 200 mm-rel magasabb 

rozsdamentes acél küszöb 

* ECO-val felszerelt ajtólapok esetén
Schulte GBS 12 - felár ellenében
Az elektromos sztrájkkal ellátott 
ajtókereteknél meg kell növelni a telepítési 
furatot: FD12 esetén 5 mm-rel, FD14 esetén 
10 mm-rel.
FD14 

Approval no. AT-15-9775/2016

FD14 small 61,61/73,93 67,41/80,89 82,59/99,11 113,39/136,07
FD12 big 71,88/86,25 78,57/94,29 93,53/112,23 124,33/149,20

+10%
+5%

+10%
+15%
+20%

22,32/26,79

24,55/29,46

25,67/30,80

37,05/44,46

17,86/21,43
5,58/6,70

3,35/4,02
3,79/4,55

25,67/30,80

csere pánt a T típusú pánttal
M zsanér a fém ajtókerethez (szélesség: 60–80–80 °
(rögzítőlemezzel együtt) *
elektromos hátsó ütköző BIRA HARTE XS keskeny XS12R 12V DC
keskeny XS12UW 12V AC / DC (egy rögzítőlemezzel együtt) *
elektromos ellenirányú ajtóütés kapcsolóval BIRA HARTE XS
DC (rögzítőlemezzel együtt) *
elektromos ellenirányú ütköző BIRA HARTE XS keskeny XS12U 12V AC /

kompatibilis az elektromos ajtócsapással
megerősítés a felületre szerelt ajtózáróhoz
rozsdamentes acél küszöb az FD12 ajtókerethez

tömítőlemez

egyszárnyú ajtó

egyszárnyú ajtó egyszárnyú ajtó

kétszárnyú ajtó

kétszárnyú ajtó kétszárnyú ajtó

fém tok

tömítőlemez

fém tok

elektromos ellenirányú ütköző JiS típus 1710-12 AC (rögzítőlemezzel együtt) *

típus típus típus típus

Door tok típus
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INDOORTECH 
RENDSZER FÉM  
ÁLLÍTHATÓ ajtótok

So
Sc

”160”÷”200””120”÷”150””100”÷”110””60”÷”90”ZO, range in mm 95-365

FELÁRAK

So - telepítési furat szélessége 
Sc - az ajtókeret teljes szélessége 

Ho - beépítési furat magassága
Hc - teljes ajtókeret magasság 

SZINEK
Porszórt bevonatú ajtókeret.
Alapszínek: fehér (RAL 9016), fehér (RAL 9003), szürke 
(RAL 7047), barna (RAL 8014), bézs (RAL 1001), grafit 
(RAL 7024), fekete (RAL 9005). Egyéb RAL színek felár 
ellenében állnak rendelkezésre - az értékesítési részleggel 
egyeztetve (a fém és a gyöngy kivételével) 

falcos
RENDSZER

Approval no. AT-15-9775/2016

SZÉLESSÉG

So Sc Ho Hc So Sc Ho Hc
717689“60”

20782065

13501322“120”

20782065

817789“70” 14501422“130”
917889“80” 15501522“140”

1017989“90” 16501622“150”
“90”plus 1027999 17501722“160”

11171089“100” 18501822“170”
12171189“110” 19501922“180”

20502022“190”
21502122“200”

az ajtókeret 50 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb 
ajtókeret 50 mm-rel magasabb 
ajtókeret 100 mm-rel magasabb 
ajtókeret 150 mm-rel magasabb 
ajtókeret 200 mm-rel magasabb 
megerősítés a felületre szerelt ajtózáróhoz
kompatibilis az elektromos ajtócsapással

elektromos ellenirányú ajtóütés kapcsolóval BIRA HARTE XS 
keskeny XS12UW 12V AC / DC (egy rögzítőlemezzel együtt) * 

M csuklópánt a fém ajtókerethez („60” - „80” szélesség) 
csere pánt a T típusú pánttal 

* az ECO Schulte GBS 12-vel felszerelt levelekért - felár ellenében 

Ajtókeret a legjobb minőségű 1,5 mm vastag 
acéllemezből. 

95-125ZO1 116,52/139,82 133,93/160,71 157,14/188,57 184,60/221,52
125-155ZO2 124,33/149,20 142,41/170,89 165,18/198,21 192,86/231,43
155-185ZO3 132,59/159,11 150,45/180,54 173,21/207,86 200,89/241,07
185-215ZO4 140,63/168,75 158,48/190,18 181,25/217,50 208,93/250,71
215-245ZO5 148,66/178,39 166,52/199,82 189,51/227,41 216,96/260,36
245-275ZO6 157,14/188,57 174,78/209,73 197,54/237,05 225,45/270,54
275-305ZO7 165,18/198,21 182,81/219,38 205,58/246,70 233,48/280,18
305-335ZO8 173,21/207,86 190,85/229,02 213,62/256,34 241,52/289,82
335-365ZO9 181,25/217,50 199,11/238,93 221,65/265,98 249,78/299,73

+10%
+5%

+10%
+15%
+20%

24,55/29,46

25,67/30,80

37,05/44,46

17,86/21,43
5,58/6,70

3,35/4,02

3,79/4,55

22,32/26,79

DC (rögzítőlemezzel együtt) *
elektromos ellenirányú ütköző BIRA HARTE XS keskeny XS12U 12V AC /

(rögzítőlemezzel együtt) *
elektromos hátsó ütköző BIRA HARTE XS keskeny XS12R 12V DC

tömítőlemez

egyszárnyú ajtó

egyszárnyú ajtó

kétszárnyú ajtó

kétszárnyú ajtó

fém tok

elektromos ellenirányú ütköző JiS típus 1710-12 AC (rögzítőlemezzel együtt) *

típus típus
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DUO 
RENDSZER 
FIX ajtótok

* környezetbarát akrilfestékek, RAL és NCS színek (kivéve a fémeseket) - a színcsoportok szerint felár ellenében 
kaphatók (9. o.)
** az ECO Schulte GBS 12-vel ellátott leveleknél - felár ellenében a beépítési furat szélessége 25 mm-rel nőtt 

92
 m

m

Ss
Sd
So Ss - ajtó ajtólap szélessége

Sd - az ajtókeret külső szélessége 
So - a beépítési furat szélessége 

Hs - ajtó ajtólap magasság
Hd - ajtókeret külső magassága 
Ho - telepítési furat magassága 

nem falcos
RENDSZER

az ajtókeret 55 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb 
ajtókeret 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb
ajtókeret 150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb
elektromos BIRA HARTE XS keskeny csúszással (hátra) XS12R-C 12V DC 
(beleértve a SPEC-525 fogólapot és egy vágást az elektromos sztrájkhoz) ** 
elektromos akusztikus ütköző BIRA HARTE XS keskeny csúszással (elfordítva) XS12U-C 12V 
AC / DC (beleértve a SPEC-525 fogólapot és egy vágást az elektromos sztrájkhoz) ** 

elektromos működésű ajtócsap BIRA HARTE XS keskeny csúszással (elfordítva 
kapcsolóval) XS12UW-C 12V AC / DC (beleértve a SPEC-525 fogólapot és egy 
vágást az elektromos ütéshez) ** 

FELÁRAK

HIGH 

FESTETT 
fehér 001*

VENEERED
UT PLUS

LONE CPL
SIONE

SZÉLESSÉG

So Sd Ss So Sd

625693713“60” “60”+“60” 13081328
725793813“70” “60”+“70” 14081428

15081528“60”+“80”,“70”+“70”825893913“80”
16081628“60”+“90”,“70”+“80”9259931013“90”
17081728“70”+“90”,“80”+“80”

“80”+“90” 18081828
“90”+“90” 19081928

MAGASSÁG Ho Hd Hs
204020832093

126,34/151,61 154,02/184,82

160,49/192,59 211,16/253,39

46,88/56,25

49,11/58,93

RAL, NCS keretek 
kiegészítési táblázata 
színcsoportok szerint *   

 

+75%+60%+40%+30%

176,34/211,61

143,97/172,77

CSOPORT A

196,88/236,25

158,48/190,18

CSOPORT B

54,69/65,63

+20%

+10%
nincs felár

185,49/222,59

163,17/195,80

CSOPORT C

+20%

T I
CSOPOR CSOPORT II     CSOPORT IIICSOPORT IV CSOPORT V

tömítőlemez

egyszárnyú ajtó kétszárnyú ajtó

kétszárnyú típus

egyszárnyú típus

fa ajtókeret

típus típus

laminált típus
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DIN DUO RENDSZER 
ÁLLÍTHATÓ ajtótok

A HOBES zárral ellátott DUO nem falcos rendszer 
ajtószárnyaknál a beépítési ajtó szélességét 15 mm-rel meg kell 
növelni. A fenti táblázatban megadott maximálisnál szélesebb 
tartományú ajtókeretek rendelkezésre állnak (az értékesítési 
osztályral egyeztetve).

* környezetbarát akrilfestékek, RAL és NCS színek (a fémesek 
kivételével)

- felár ellenében kapható a színcsoportok szerint (9. o.) ** az ECO 
Schulte GBS 12-vel felszerelt levelekért - felár ellenében, a telepítési 
lyuk szélessége

25 mm-rel nőtt
***JEGYZET! A furat magasságának ajánlott mérete 16 mm-rel 

nőtt. 

Ss
Sd
So
Sop

80 mm

Ss - ajtó ajtó szélessége
Sd - ajtókeret külső szélessége 
So - telepítési furat szélessége 
Sop - architrave külső 
szélessége 

Hs - ajtó ajtólap magasság
Hd - ajtókeret külső magassága 
Ho - beépítési furatmagasság 
Hop - architrave külső magasság 

nem falcos
RENDSZER

az ajtókeret 55 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb 

ajtókeret 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
ajtókeret 150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb 
“100”
“110”
megerősítés a kar / vezetősín ajtócsukóhoz *** 
90 ° -os szögben összekapcsolt architrávok 
elektromos működésű ajtócsapda BIRA HARTE XS keskeny csúszással
XS12R-C 12V DC (beleértve a SPEC-525 fogólapot és egy vágást az elektromos sztrájkhoz) ** 

elektromos akusztikus ütköző BIRA HARTE XS keskeny csúszással (elfordítva) XS12U-C 
12V AC / DC (beleértve a SPEC-525 fogólapot és egy vágást az elektromos sztrájkhoz) ** 

elektromos működésű ajtócsap BIRA HARTE XS keskeny csúszással (elfordítva 
kapcsolóval) XS12UW-C 12V AC / DC (beleértve a SPEC-525 fogólapot és egy 
vágást az elektromos ütéshez) ** 
korona p. 144

FELÁRAK

SZÉLESSÉG

Stype o Sd Ss Sop So Sd Sop

792625652690“60” 140712671305“60”+“60”
892725752790“70” 150713671405“60”+“70”

160714671505“60”+“80”,“70”+“70”992825852890“80”
170715671605“60”+“90”,“70”+“80”1092925952990“90”
180716671705“70”+“90”,“80”+“80”
190717671805“80”+“90”
200718671905“90”+“90”

MAGASSÁG Ho Hd Hs Hop
2133204020632075

egyszárnyú ajtó FESTETT 
fehér 001*

VENEERED

tartomány 75-305ZD,
-benmm

egyszárnyú ajtó
UT 

PLUS

ZD1 75-80 123,88/148,66 130,58/156,70 134,15/160,98
ZD2 80-85 123,88/148,66 130,58/156,70 134,15/160,98
ZD3 85-95 123,88/148,66 130,58/156,70 134,15/160,98
ZD4 95-120 125,45/150,54 132,14/158,57 138,62/166,34
ZD5 120-140 127,46/152,95 134,15/160,98 140,40/168,48
ZD6 140-160 128,79/154,55 139,96/167,95 142,63/171,16
ZD7 160-180 131,03/157,23 142,19/170,63 145,54/174,64
ZD8 180-200 133,26/159,91 144,42/173,30 148,44/178,13
ZD9 200-220 135,27/162,32 146,43/175,71 151,12/181,34

ZD10 220-240 137,95/165,54 149,11/178,93 154,02/184,82
ZD11 240-260 139,96/167,95 151,12/181,34 156,47/187,77
ZD12 260-280 142,63/171,16 153,79/184,55 160,71/192,86
ZD13 280-305 145,54/174,64 156,70/188,04 163,17/195,80

ZD1 75-80 186,16/223,39 225,22/270,27
ZD2 80-85 186,16/223,39 225,22/270,27
ZD3 85-95 186,16/223,39 225,22/270,27
ZD4 95-120 189,96/227,95 230,58/276,70
ZD5 120-140 192,19/230,63 234,82/281,79
ZD6 140-160 194,87/233,84 238,84/286,61
ZD7 160-180 197,32/236,79 243,75/292,50
ZD8 180-200 201,56/241,88 249,55/299,46
ZD9 200-220 205,36/246,43 255,13/306,15

ZD10 220-240 209,15/250,98     261,16/313,39
ZD11 240-260 212,05/254,46 266,52/319,82
ZD12 260-280 216,07/259,29        272,54/327,05
ZD13 280-305 220,76/264,91        281,47/337,77

RAL, NCS keretek 
kiegészítési táblázata 
színcsoportok szerint * +60%+40%

+50%

nincs felár
+10%
+20%

6,70/8,04
13,39/16,07

6,70/8,04
10,04/12,05

54,69/65,63

46,88/56,20

49,11/58,93

235,04/282,05
227,46/272,95
223,44/268,13
218,30/261,96
213,62/256,34
208,04/249,64
202.68/243,21
200,00/240,00
195,98/235,18
192,19/230,63
188,39/226,07
188,39/226,07
188,39/226,07

CSOPORT A

260,49/312,59
251,79/302,14
246,43/295,71
240,85/289,02
234,60/281,52
229,46/275,36
223,66/268,39
219,20/263,04
214,96/257,95
210,94/253,13
206,47/247,77
206,47/247,77
206,47/247,77

CSOPORT B

273,66/328,39
264,29/317,14
258,71/310,45
252,90/303,48
246,65/295,98
240,85/289,02
234,82/281,79
230,36/276,43
225,67/270,80
221,43/265,71
216,74/260,09
216,74/260,09
216,74/260,09

CSOPORT C

+20%

T I
CSOPOR

+30%

T II
CSOPORT III    CSOPORT IVCSOPOR

+75%

T V
CSOPOR

tömítőlemez

egyszárnyú ajtó kétszárnyú ajtó

kétszárnyú típus

szögletes architrave

SONE
LONE CPL

HIGH

típusMDF door tok

típus
laminált

FEKETE
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DUO RENDSZER 
ÁLLÍTHATÓ 
ajtótok

80 mm

Ss
Sd
So
Sop

adjustment architrave

architrave with a 12 mm tongue

 
 

Hs - door ajtólap height
 

 

nem falcos
RENDSZER

egyszárnyú ajtó

HIGH 
VENEERED

DI, range in mm 
76-388

az ajtókeret 55 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb 

ajtókeret 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb 
ajtókeret 150 mm-rel vagy 200 mm-rel magasabb 
“100”
“110”
a 90 ° -os szögben összekapcsolt architrávok 
elektromos BIRA HARTE XS keskeny csúszással (hátra) XS12R-C 12V DC (beleértve a 
SPEC-525 fogólapot és egy vágást az elektromos sztrájkhoz) * 
elektromos akusztikus ütköző BIRA HARTE XS keskeny csúszással (elfordítva) XS12U-C 
12V AC / DC (beleértve a SPEC-525 fogólapot és egy vágást az elektromos sztrájkhoz) * 
elektromos akusztikus ütköző BIRA HARTE XS keskeny szélességű csúszás (elfordítva kapcsolóval) 
XS12UW-C 12V AC / DC (beleértve a SPEC-525 fogólapot és egy vágást az elektromos sztrájkhoz) * 

korona p. 144

FELÁRAK

SZÉLESSÉG

So Sd Ss Sop So Sd Sop

“60” 836625693713 “60”+“60” 145113081328

“70” 936725793813 “60”+“70” 155114081428

“80” 1036825893913 “60”+“80”,“70”+“70” 165115081528

“90” 11369259931013 “60”+“90”,“70”+“80” 175116081628

“70”+“90”,“80”+“80” 185117081728

“80”+“90” 195118081828

“90”+“90” 205119081928

MAGASSÁG Ho Hd Hs Hop
2154204020832093

* az ECO Schulte GBS 12-vel ellátott ajtólapokhoz- extra töltés
A fenti táblázatban megadott maximálisnál szélesebb tartományú ajtókeretek rendelkezésre 
állnak (az értékesítési osztállyal egyeztetve). 

76-96DI1 173,44/208,13
96-120DI2 173,44/208,13

120-140DI3 181,47/217,77
140-186DI4 181,47/217,77
186-206DI5 192,19/230,63
206-252DI6 203,57/244,29
252-272DI7 203,57/244,29
272-318DI8 214,29/257,14
318-338DI9 214,29/257,14
338-388DI10 271,21/325,45 303,35/364,02 314,96/377,95

+50%

nincs felár

+10%

+20%
6,70/8,04

13,39/16,07
6,70/8,04

54,69/65,63

46,88/56,20

49,11/58,93

271,21/325,45
257,59/309,11
257,59/309,11
241,07/289,27
241,07/289,27
225,67/270,80
225,67/270,80
214,73/257,68
214,73/257,68

A
CSOPORT 

303,35/364,02
286,16/343,39
286,16/343,39
268,08/321,70
268,08/321,70
250,22/300,27
250,22/300,27
236,83/284,20
236,83/284,20

B
CSOPORT 

314,96/377,95
297,10/356,52
297,10/356,52
278,35/334,02
278,35/334,02
259,82/311,79
259,82/311,79
245,09/294,11
245,09/294,11

C
CSOPORT 

tömítőlemez

egyszárnyú ajtó kétszárnyú ajtó

kétszárnyú típus
229,69/275,63

fa ajtókeret

típus

SONE

LONE CPL

UT PLUS

típus típus

Sop – architrave external width
So - installation hole width
Sd – door tok external width
Ss - door ajtólap width

Hop – architrave external height
Ho - installation hole height
Hd – door tok external height

laminált
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VERTIGO 
ÁLLÍTHATÓ ajtótok

A fenti táblázatban megadott maximálisnál szélesebb tartományú ajtókeretek állnak rendelkezésre
(az értékesítési részleggel folytatott konzultáció után).
* környezetbarát akrilfestékek, RAL és NCS színek (kivéve a fémeseket) - felár ellenében kaphatók a színcsoportok szerint (9. 
o.) ** MEGJEGYZÉS! A furat magasságának ajánlott mérete 16 mm-rel nőtt.
*** az ECO Schulte GBS 12-vel ellátott leveleknél - felár ellenében a telepítési furat szélessége 15 mm-rel nőtt 

80 mm

30
0 

m
m

Ss
Sd
So
Sop

Ss - az ajtólap szélessége
Sd - ajtókeret külső szélessége
 So - beépítési furat szélessége 
Sop - architrave külső szélessége 
Hd - ajtókeret külső magassága 
Ho - beépítési furat magassága 
Hop - panel külső magassága 

nem falcos
SYSTEM

egyszárnyú ajtó complete 
set (panel / 
adjustment 
architrave) 

in mm

UT PLUS
FESTETT 

fehér 001*
VENEERED  LONE CPL

SONE        
range  
in mm

az ajtókeret 55 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb 
ajtókeret 50 mm-rel vagy 100 mm-rel magasabb
megerősítés a felületre szerelhető ajtócsukóhoz ** 
elektromos BIRA HARTE XS keskeny csúszással (hátra) XS12R-C 12V DC (beleértve a 
SPEC-525 fogólapot és egy vágást az elektromos sztrájkhoz) *** 
elektromos akcióajtó BIRA HARTE XS keskeny csúszással (elfordítva) XS12U-C 12V AC / DC 
(beleértve a SPEC-525 fogólapot és egy vágást az elektromos sztrájkhoz) *** 

elektromos akusztikus ütköző BIRA HARTE XS keskeny szélességű 
csúszás (elfordítva kapcsolóval) XS12UW-C 12V AC / DC (beleértve a 
SPEC-525 fogólapot és egy vágást az elektromos sztrájkhoz) *** 

FELÁRAK

Vízszintes faszem 
(LAMISTONE 258, 260, 
263, 265, SILKKŐ színek) 

Vízszintes faszem
(LAMISTONE 267, 268, 269, 
SILKAKÖVES 257, 254, 255, 

298, 299 szín) 

VENEERED

Függőleges faszem
(LAMISTON 240, 241, 242, 

SILKÓKŐ 256, 293,
296 szín) 

ARCHITRAVA ÉS KERESZTI VASÚTI CSATLAKOZÁS 

SZÉLESSÉG
egyszárnyú ajtó
Stype o Sd Ss Sop

“60” 792625652690
“70” 892725752790
“80” 992825852890
“90” 1092925952990

MAGASSÁG
Ho Hd Hop

2082 2070 2353

LONE CPL FESTETT 
fehér 001*SONE

TELJES BEÁLLÍTOTT ÁR = VERTIGO AJTÓ ÁR + VERTIGO PANEL ÁR 

VERTIGO PANEL 1 készlet (2 db) 

75-80ZV1 75/12 143,75/172,50 178,57/214,29 184,60/221,52 205,36/246,63 224,55/269,46 192,41/230,89

80-85ZV2 80/12 143,75/172,50 178,57/214,29 184,60/221,52 205,36/246,63 224,55/269,46 192,41/230,89

85-95ZV3 85/16 144,87/173,84 179,69/215,63 187,05/224,46 207,59/249,11 225,67/270,80 193,53/232,23

95-120ZV4 95/32 145,98/175,18 181,25/217,50 188,17/225,80 210,04/252,05 228,13/273,75 194,87/233,84

120-140ZV5 120/32 148,44/178,13 184,60/221,52 191,96/230,36 213,94/256,61 231,70/278,04 198,21/237,86
140-160ZV6 140/32 150,89/181,07 188,17/225,80 195,54/234,64 216,07/259,29 234,15/280,98 201,56/241,88

160-180ZV7 160/32 153,35/184,02 193,08/231,70 199,33/239,20 220,76/264,91 239,06/286,88 206,25/247,50
180-200ZV8 180/32 155,58/186,70 197,99/237,59 202,68/243,21 224,55/269,46 242,63/291,16 210,94/253,13

200-220ZV9 200/32 160,49/192,59 201,56/241,88 207,59/249,11 230,58/276,70 248,66/298,39 214,29/257,14

220-240ZV10 220/32 162,95/195,54 204,02/244,82 211,16/253,39 233,04/279,64 251,12/301,34 216,52/259,82
240-260ZV11 240/32 165,40/198,48 208,93/250,71 213,84/256,61 236,38/283,66 254,69/305,63 221,21/265,45

260-280ZV12 260/32 167,86/201,43 212,28/254,73 217,19/260,63 240,18/288,21   258,26/309,91    224,55/269,46

280-305ZV13 280/32 170,09/204,11 214,96/257,95 220,76/264,91 243,75/292,50   262,05/314,46    227,01/272,41

nincs felár

+10%
11,16/

54,69/65,63

46,88/56,20

49,11/58,93

100 mm 25,89/31,07 41,07/49,29 41,07/49,29 43,30/51,96 46,88/56,25 61,38/73,66
200 mm 29,24/35,09 46,88/56,25 46,88/56,25 49,33/59,20 54,02/64,82 66,96/80,36
300 mm 33,93/40,71 52,68/63,21 54,02/64,82 58,71/70,45 63,39/76,07 72,54/87,05
400 mm 38,62/46,34 59,89/71,79 59,89/71,79 64,51/77,41 70,31/84,38 79,24/95,09
500 mm 43,30/51,96 65,63/78,75 64,51/77,41 70,31/84,38 76,12/91,34 84,82/101,79
600 mm 47,99/57,59 72,77/87,32 71,43/85,71 77,46/92,95 84,38/101,25 91,52/109,82
700 mm 54,02/64,82 84,38/101,25 84,38/101,25 91,52/109,82 99,55/ 119,46 102,68/123,21
800 mm 58,71/70,45 89,06/106,88 89,06/106,88 97,32/116,79 105,58/126,70 107,14/128,57
900 mm 60,94/73,13 96,21/115,45 93,75/112,50 102,01/122,41 112,50/135,00 113,84/136,61

1000 mm 65,63/78,75 102,01/122,41 99,55/119,46 107,81/129,38 117,19/140,63 119,42/143,30

CSOPORT B CSOPORT CCSOPORT A

CSOPORT C
CSOPORT B
CSOPORT A

VENEERED

szögletes 

szimbólum

tömítőlemez

tok
MDF door

architrave

9005
FEKET E

9005
FEKET E
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INDOORTECH 
RENDSZER FÉM DUO  
FIX ajtótok

Sd
So
Sc

egyszárnyú ajtó

Sd - az ajtókeret külső szélessége 
So - a beépítési furat szélessége Sc - az 
ajtókeret teljes szélessége 

Hd - ajtókeret külső magassága 
Ho - beépítési furat magassága 
Hc - teljes ajtókeret szélesség 

SZINEK
Porszórt bevonatú ajtókeret.
Alapszínek: fehér (RAL 9016), fehér (RAL 9003), szürke 
(RAL 7047), barna (RAL 8014), bézs (RAL 1001), grafit 
(RAL 7024), fekete (RAL 9005). Egyéb RAL színek felár 
ellenében állnak rendelkezésre - az értékesítési részleggel 
egyeztetve (a fém és a gyöngy kivételével) 

nem falcos
RENDSZER

11
6 

m
m

10
0 

m
m

Approval no. AT-15-9775/2016

SZÉLESSÉG
egyszárnyú ajtó
So Sd Sc So Sd Sc

131612901300“120”701675685“60”
141613901400“130”801775785“70”
151614901500“140”901875885“80”
161615901600“150”1001975985“90”
171616901700“160”102610001010“90”plus
181617901800“170”110110751085“100”
191618901900“180”120111751185“110”
201619902000“190”
211620902100“200”

MAGASSÁG Ho Hc Hd
207520882080

az ajtókeret 55 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb 
ajtókeret 50 mm-rel magasabb 
ajtókeret 100 mm-rel magasabb 
ajtókeret 150 mm-rel magasabb 
ajtókeret 200 mm-rel magasabb 
kompatibilis az elektromos ajtócsapással 
elektromos akusztikus ütköző BIRA HARTE XS keskeny csúszással (hátra) XS12R-C 12V 
DC (beleértve a SPEC-576 elzárótányért és egy vágást az elektromos sztrájkhoz) * 

elektromos akusztikus ütköző BIRA HARTE XS keskeny csúszással (elfordítva) XS12U-C 
12V AC / DC (beleértve a SPEC-576 fogólapot és egy vágást az elektromos sztrájkhoz) 

elektromos akcióajtó BIRA HARTE XS keskeny csúszással (elfordítva kapcsolóval) XS12UW-C 
12V (beleértve a SPEC-576 fogólapot és egy vágást az elektromos ütéshez) 

megerősítés a felületre szerelt ajtózáróhoz 
DUO zsanér a fém ajtókerethez (rejtett) 

FELÁRAK

* az ECO Schulte GBS 12-vel felszerelt levelekért - felár ellenében 

Az elektromos ütközővel ellátott ajtókereteknél a beépítési 
furatot további 5 mm-rel meg kell növelni. 

JEGYZET! A DUO fémkeret ára tartalmazza 
a DUO rejtett zsanérokat. 

  in mm range „100”÷„110”„90”„60”÷„80”
„60”+„60”, „60”+„70”, 
„60”+„80”,„70”+„70”, 

„70”+„80”
„160”÷„200”„90”+„60”

F93 101  141,29/169,55   157,37/188,84  175,45/210,54 220,09/264,11 252,23/302,68 296,65/355,98

3 szt.3 szt.2 szt. 4 szt. 6 szt.6 szt.

+10%
+5%

+10%
+15%
+20%

5,58/6,70

17,86/21,43

41,29/49,55

33,48/40,18

35,71/42,86
16,07/19,29

tömítőlemez

kétszárnyú ajtó

kétszárnyú ajtó

fém tok

típus típus

száma 
lefedett zsanérok 
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INDOORTECH 
RENDSZER FÉM DUO  
ÁLLÍTHATÓ ajtótok

So
Sc

SZÉLESSÉG

So - telepítési furat szélessége 
Sc - az ajtókeret teljes szélessége 

Ho - beépítési furat magassága 
Hc - teljes ajtókeret magasság 

SZINEK
Porszórt bevonatú ajtókeret.
Alapszínek: fehér (RAL 9016), fehér (RAL 9003), szürke 
(RAL 7047), barna (RAL 8014), bézs (RAL 1001), grafit 
(RAL 7024), fekete (RAL 9005). Egyéb RAL színek felár 
ellenében állnak rendelkezésre - az értékesítési részleggel 
egyeztetve (a fém és a gyöngy kivételével) 

nem falcos
RENDSZER

Approval no. AT-15-9775/2016

SZÉLESSÉG
egyszárnyú ajtó

Stípus c So típus Sc So
721“60” 693 “120” 13081336
821“70” 793 “130” 14081436
921“80” 893 “140” 15081536

9931021“90” “150” 16081636

10181046“90”plus “160” 17081736
10931121“100” “170” 18081836
11931221“110” “180” 19081936

“190” 20082036
“200” 21082136

MAGASSÁG Ho Hc
20982085

az ajtókeret 55 mm-rel vagy 100 mm-rel alacsonyabb 
ajtókeret 50 mm-rel magasabb 
ajtókeret 100 mm-rel magasabb 
ajtókeret 150 mm-rel magasabb 
ajtókeret 200 mm-rel magasabb 
megerősítés a felületre szerelt ajtózáróhoz 
elektromos akusztikus ütköző BIRA HARTE XS keskeny csúszással (hátra) XS12R-C 12V 
DC (beleértve a SPEC-576 elzárótányért és egy vágást az elektromos sztrájkhoz) * 

elektromos akusztikus ütköző BIRA HARTE XS keskeny csúszással (elfordítva) XS12U-
C 12V AC / DC (beleértve a SPEC-576 fogólapot és egy vágást az elektromos sztrájkhoz) 

elektromos működésű ajtócsap BIRA HARTE XS keskeny szélességű csúszás (elfordítva kapcsolóval) 
XS12UW-C 12V (beleértve a SPEC-576 fogólapot és egy vágást az elektromos ütéshez) * 

DUO zsanér a fém ajtókerethez (rejtett) 

FELÁRAK

* az ECO Schulte GBS 12-vel felszerelt levelekért - felár ellenében 

JEGYZET! A DUO fémkeret ára tartalmazza 
a DUO rejtett zsanérokat. 

zakres 
w mm „100”÷„110”„90”„60”÷„80”

„60”+„60”, „60”+„70”, 
„60”+„80”,„70”+„70”, 

„70”+„80”
„160”÷„200”„90”+„60”

F71 110-140      175,67/210,80 191,74/230,09      221,88/266,25 272,77/327,32 304,91/365,89    355,58/426,70
F72 140-170 183,71/220,45 199,78/239,73 230,36/276,43 280,80/336,96 312,95/375,54    363,39/436,07
F73 170-200 192,19/230,63 208,26/249,91 237,28/284,73 288,84/346,61 320,98/385,18    371,88/446,25
F74 200-230 200,00/240,00 216,07/259,29 246,43/295,71 297,10/356,52 329,24/395,09    377,90/453,48
F75 230-260 208,04/249,64  224,11/268,93   262,50/315,00 304,91/365,89 337,05/404,46    379,91/455,89
F76 260-290 216,29/259,55  232,37/278,84   270,54/324,64 319,64/383,57 351,79/422,14    395,76/474,91
F77 290-320  230,13/276,16   246,21/295,45   278,79/334,55 321,43/385,71 353,57/424,29    404,24/485,09
F78 320-350  232,37/278,84   248,44/298,13   287,05/344,46 329,24/395,09 361,38/433,66    412,05/494,46
F79 350-380  240,63/288,75   256,70/308,04   295,09/354,11 337,50/405,00 369,64/443,57    420,31/504,38

3 szt.3 szt.2 szt. 4 szt. 6 szt.6 szt.

+5%
+10%
+15%
+20%

5,58/6,70
17,86/21,43

41,29/49,55

33,48/40,18

35,71/42,86

16,07/19,29

tömítőlemez

kétszárnyú ajtó

kétszárnyú típusegyszárnyú típus

fém tok

száma 
lefedett zsanérok 

szimbólum
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HARMONIA RENDSZER 
INDOORTECH ELFOGADOTT 
ajtótok

SPECIFIKÁCIÓK
A mechanikai ellenállásra vonatkozó 
követelmények 2. osztálya, azaz átlagos üzemi 
körülmények AJTÓLAP SZERKEZETE
Nem falcos rendszerlevél (kifelé nyitva) vagy bevágással
(befelé nyílik). Az ajtólap szerkezete sínből és oszlopból áll
tűlevelű fából készült szett, mindkét oldalán HDF táblákkal. A levélkitöltés 
„méhsejt” típusú cellás kartonból, perforált vagy szilárd forgácslapból áll.
Az ajtólap névleges vastagsága 40 mm. 

Az ajtólap úgy van kialakítva, hogy az ajtókeret felületével egy síkban 
szerelhető legyen. 
AJTÓLAP FELÜLETE

Sima festett, furnérozott vagy alapbevonatú felület a barkácsfestéshez. 
KIEGÉSZÍTŐK 

Alapfelszerelés:
rejtett zsanér (3 síkban állítható) - a csuklópántok száma asztali kulccsal 
működtethető, henger vagy fürdőszoba típusú mágneses zár 
Kiegészítő felszerelés (felár ellenében):
csepptömítés előkészítése egy további zsanérhoz (az ajtólap felár ellenében) 
az ajtó egyéb méreteihez - vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztályral
gyógyulási berendezés 
Dupla szárnyú ajtó aszimmetrikus osztóvonallal kérésre 
kapható 

AJTÓLAP A HARMÓNIA AJTÓ TOK-hoz

ajtólap méretek FESTETT 
fehér RAL 9003

nyers ajtólap 
előkészítve a  
festésére 

VENEERED

18
0

O180 O

90 O90
OB. 

Jobbos, befelé nyíló
A. 
Left door 
opened 
inwards

C.
balos, kifelé nyíló

D.
Right door 
opened 
outwards

SZÉLESSÉG MAGASSÁG
door  

dimension Sd* Sd** So Hd Ho

705696693„60”

2092 *

2082 **
2100 *

2090 **

805796793„70”
905896893„80”

1005996993„90”
110510961093„100”

HARMONY

„60”-„100”

„120”-„200”

Class II

EGYSZÁRNYÚ AJTÓ

HARMÓNIA TOK ÁRA 

ajtólap méretek
és a zsanérok száma 

önálló festéssel 

(nyers alumínium) 

alumínium 
eloxált 

 

 

 170,76/204,91 206,47/247,77  208,48/250,18

 191,07/229,29 238,84/286,61 241,07/289,29

 219,64/263,57 275,67/330,80 277,90/333,48

 247,77/297,32 312,05/374,46 314,73/377,68

 276,34/331,61 348,66/418,39 384,38/461,25

 337,28/404,73 417,63/501,16 421,88/506,25

„60” -„90” x 2040/2050 mm 116,07/139,29 81,25/97,50 113,84/136,61 146,21/175,45 154,02/184,82 160,71/192,86
„100” x 2040/2050 mm 125,00/150,00 87,50/105,00 125,22/150,27 160,94/193,13 169,42/203,30 169,64/203,57
„60” -„90” x 2140/2150 mm 127,68/153,21 89,29/107,14 125,22/150,27 160,94/193,13 169,42/203,30 172,32/206,79
„100” x 2140/2150 mm 136,61/163,93 95,54/114,64 136,61/163,91 175,45/210,54  184,82/221,79 181,25/217,50
„60” -„90” x 2240/2250 mm 139,29/167,14 97,54/117,05 136,61/163,91 175,45/210,54 184,82/221,79 183,93/220,71
„100” x 2240/2250 mm 148,21/177,86 103,79/124,55 147,99/177,59 190,18/228,21  200,22/240,27       192,86/231,43
„60” -„90” x 2340/2350 mm 150,89/181,07 105,58/126,70 147,99/177,59 190,18/228,21  200,22/240,27       195,54/234,64
„100” x 2340/2350 mm 159,82/191,79 111,83/134,20 159,38/191,25 204,69/245,63  215,63/258,75       204,46/245,36
„60” -„90” x 2440/2450 mm 162,50/195,00 113,84/136,61 159,38/191,25 204,69/245,63  215,63/258,75       207,14/248,57

  (2 concealed zsanérok)
„60”-„80” x 2040/2050 mm

  (3 concealed zsanérok)
„90”-„100” x 2040/2050 mm

  (3 concealed zsanérok)
„60”-„100” x 2140/2150 mm

  (3 concealed zsanérok)
„60”-„100” x 2240/2250 mm

  (4 concealed zsanérok)
„60”-„100” x 2340/2350 mm

  (4 concealed zsanérok)
„60”-„100” x 2440/2450 mm

CSOPORT A CSOPORT B CSOPORblaT ckC  zsanérok

fekete zsanérok
RAL 9005

fehér zsanérok
fehér RAL 903

  FESTETT

** door openable outwards
* door openable inwards

Ho - installation hole height
Hd – door tok external height 
So - installation hole width
Sd – door tok external width

FEKETE

RAL 9005
FEKETE
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HARMONIA RENDSZER INDOORTECH 
ELFOGADOTT ajtótok

HARMONIA AJTÓ TOK

ajtólap méretek és a 
zsanérok száma 

barkácsoláshoz 
(nyers alumínium) eloxált 

alumínium 

 

 

 

AJTÓTOK - SZINEK
Rejtett ajtókeret befelé vagy kifelé nyitott ajtókhoz. Eloxált alumíniumból készült, nyers 
alumínium a fal színének barkácsolásához, vagy fehérre (RAL 9003), feketére (RAL 9005) 
festett. 
KIEGÉSZÍTŐK 

Alapfelszerelés:
rejtett zsanér (3 síkban állítható) - a csuklópántok száma asztali kulccsal 
működtethető, henger vagy fürdőszoba típusú mágneses zár 
Kiegészítő felszerelés (felár ellenében):
csepptömítés előkészítése egy további zsanérhoz (az ajtólap felár ellenében)
rejtett csukló a Harmony ajtókerethez, fehér, fekete vagy ezüst színű ajtókerethez igazítva a 
HOBES 2784 görgős zárhoz
A HOBES 2784 görgős ajtókeret elfordított vagy hátramenetű elektromos ütéssel kapható - 
vegye fel a kapcsolatot az értékesítési részleggel
az ajtó egyéb méreteiért - forduljon az értékesítési osztályhoz 
A 10 mm-enként levágott HARMONIA ajtókeret elérhető - a maximális kárpit 100 mm 

HARMONY AJTÓ TOK FOR DOUBLE LEAF DOOR

HARMONY

„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”

      310,27/372,32         312,50/375,00

       357,14/428,57      357,14/428,57         361,61/433,93

  414,06/496,88     412,95/495,54         417,41/500,89

  468,75/562,50     468,75/562,50         472,10/566,52

  522,32/626,79     524,55/629,46         575,89/691,07

   625,00/750,00     625,00/750,00         632,81/759,38

AJTÓLAP HARMÓNIA KERETÉHEZ 

ajtólap méretek FESTETT
fehér RAL 9003

nyers ajtólap az 
egyedülálló festék 
mögött.

   
„60” -„90” x 2040/2050 mm 116,07/139,29 81,25/97,50 113,84/136,61 146,21/176,45 154,02/184,82 160,71/192,86
„100” x 2040/2050 mm 125,00/150,00 87,50/105,00 125,22/150,27 160,94/193,13 169,42/203,30 169,64/203,57
„60” -„90” x 2140/2150 mm 127,68/153,21 89,29/107,14 125,22/150,27 193,13160,94/ 203,30169,42/ 172,32/206,79
„100” x 2140/2150 mm 136,61/163,93 95,54/114,64 136,61/163,93 175,45/210,54 184,82/221,79 181,25/217,50
„60” -„90” x 2240/2250 mm 139,29/167,14 97,54/117,05 136,61/163,93 175,45/210,54 184,82/221,79 183,93/220,71
„100” x 2240/2250 mm 148,21/177,86 103,79/124,55 147,99/177,59 190,18/228,21 200,22/240,27 192,86/231,43
„60” -„90” x 2340/2350 mm 150,89/181,07 105,58/126,70 147,99/177,59 190,18/228,21 200,22/240,27 195,54/234,64
„100” x 2340/2350 mm 159,82/191,79 111,83/134,20 159,38/191,25 204,69/245,63 215,63/258,75 204,46/245,36

9005
RAL 
CSOPORT A CSOPORT B CSOPORT C

VENEERED

„60” -„90” x 2440/2450 mm 162,50/195,00 113,84/136,61 159,38/191,25 204,69/245,63 215,63/258,75 207,14/248,57 

BEÁLLÍTOTT ÁR = 2 x ajtólap ár + kétszárnyú ajtótok ár 

x 2040/2050 mm (4 concealed zsanérok) 256,70/308,04

zsanérok)

x 2040/2050 mm (6 concealed 

  „90”+„90”, „100”+„100”

zsanérok)
x 2140/2150 mm (6 concealed 

„90”+„90”, „100”+„100”
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”,

zsanérok)
x 2240/2250 mm (6 concealed 

„90”+„90”, „100”+„100”
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”,

zsanérok)
x 2340/2350 mm (8 concealed 

„90”+„90”, „100”+„100”
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”,

zsanérok)
x 2440/2450 mm (8 concealed 

„90”+„90”, „100”+„100”
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”,

fekete zsanérok
RAL 9005

FEKETE
fehér zsanérok

fehér RAL 9003
  FESTETT

FEKETE
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egyszárnyú ajtó

ECO 

laminált 
típus

FESTETT fehér 
001 (RAL 9003)

VENEERED

UT PLUS

HIGH 

LONE CPLL

SONE
ZW, tartomány 
75–295 mm-ben 

típus

Sd

architrave 
külső 
szélessége 

Sop

ajtólap 
külső 
szélessége 

Ss

telepítési furat 
szélessége 

So

676“60” 766 705625
776“70” 866 805725
876“80” 966 905825

10059251066976“90”
103095010911001„90 plus”
1105102511661076“100”

Hd
Hop Hs

Ho

standard 2105205321332088
+50 21552183 21032138
-55 2050199820782033

2005195320331988-100

ÁLLÍTHATÓ 
TOK RENDSZER 
REVES

So

H
o

H
d

H
s

Sd

Ss

Sop

architrave 80 mm

80

REVES 
RENDSZER

21
58

20
88

21
33

harmadik TE zsanér 
a króm matt zsanér színének megváltoztatása fekete (RAL 9005) vagy fehérre (RAL 9016) FELÁRAK

ZW1 75-95 208,26/249,91 223,21/267,86 266,07/319,29     253,57/304,29 285,49/342,59 318,97/382,77 332,59/399,11
ZW2 95-115 209,82/251,79 224,78/269,73 268,30/321,96     255,80/306,96 287,72/345,27 321,43/385,71 335,27/402,32
ZW3 115-135 211,61/253,93 226,79/272,14 271,21/325,45     258,48/310,18 290,63/348,75 324,33/389,20 338,84/406,61
ZW4 135-155 213,17/255,80 228,57/274,29 273,88/328,66     260,94/313,13 293,08/351,70 327,01/392,41 342,19/410,63
ZW5 155-175 214,73/257,68 230,58/276,70 276,34/331,61     263,39/316,07 295,76/354,91 329,69/395,63 345,31/414,38
ZW6 175-195 216,52/259,82 232,59/279,11 279,02/334,82     265,85/319,02 298,44/358,13 332,59/399,11 348,66/418,39
ZW7 195-215 220,98/265,18 237,05/284,46 284,38/341,25     271,21/325,45 303,79/364,55 338,17/405,80 355,36/426,43
ZW8 215-235 222,54/267,05 238,84/286,61 287,05/344,46     273,66/328,39 306,25/367,50 340,85/409,02 358,71/430,45
ZW9 235-255  224,33/269,20  241,07/289,29  289,96/347,95     276,56/331,88 309,38/371,25 343,75/412,50 362,28/434,73

ZW10 255-275  225,89/271,07  242,86/291,43  292,63/351,16     279,02/334,82 311,83/374,20 346,43/415,71 365,63/438,75
ZW11 275-295  227,90/273,48  244,87/293,84  295,31/354,38     281,70/338,04 314,51/377,41 349,33/419,20 368,97/442,77

CSOPORT A CSOPORT B CSOPORT C

ajtótok 
külső 
szélessége 

telepítési furat 
szélessége 

ajtólap 
külső 
szélessége 

architrave 
külső 
szélessége 

ajtótok 
külső 
szélessége típus

FEKETE
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Ssp - a panel szélessége a szabad nyíláson belül A Hsp panel magassága a tiszta nyíláson belül 

Elkötelezett:
FD93 nem falcos fém ajtókeret
FD12 falcos fém ajtókeret
Rögzített fém ajtókeret RC3 ajtóhoz
Rögzített fém ajtókeret a CERBER PLUS ajtóhoz

egyszárnyú ajtó ECO 

VENEERED

HIGH 

LONE CPLL

SONE
MA, MB, 175-415 mm 

ÁLLÍTHATÓ 
RENDSZER   FIX FÉM ajtótok

falcos
RENDSZER

SZINEK
FD12, FD93, RC3 rögzített fém ajtókeret
Cerber Plus: por színnel festett RAL palettáról
Állító rendszer MFD-ből: ECO, HIGH, LONE, SONE, 
VENEERED A, B, C CSOPORT 

Jóváhagyási sz. AT-15-9775 / 2016 

SZÉLESSÉG (Ssp)
egyszárnyú ajtó

típus FD93RC3CERBER PLUSFD12

“60” 601 - - 605
“70” 701 - 705701
“80” 801 801 805801
“90” 901 901 905901

“90” Plus - 911 921 -
“100” 1001 1001 10051001
“110” 1101 - - 1105
“120” 1201 - - 1205

MAGASSÁG (Hsp) 2020 2020 20402020
A 109 109 109112

M
A

/M
B

60/80 Ssp

A

FELÁRAK
(*) a beállítási tartomány magában foglalja az FD12, CERBER PLUS, RC3 és FD93 MA ajtókeretek 
vastagságát: beállítások az FD12, CERBER PLUS, RC3 esetében
MB: kiigazítások az FD93-hoz 

MB1MA1 175-195 41.07/49,29 66,29/79,55 95,09/114,11 115,18/138,21
MB2MA2 195-215 41.07/49,29 66,29/79,55 95,09/114,11 115,18/138,21
MB3MA3 215-235 41.07/49,29 74,33/89,20 106,25/127,50 127,90/153,48
MB4MA4 235-255 44,20/53,04 74,33/89,20 106,25/127,50 127,90/153,48
MB5MA5 255-275 44,20/53,04 74,33/89,20 106,25/127,50 127,90/153,48
MB6MA6 275-295 50,00/60,00 81,70/98,04 116,07/139,29 139,73/167,68
MB7MA7 295-315 50,00/60,00 81,70/98,04 116,07/139,29 139,73/167,68
MB8MA8 315-335 50,00/60,00 81,70/98,04 116,07/139,29 139,73/167,68
MB9MA9 335-355 57,59/69,11 92,19/110,63 130,58/156,70 158,04/189,64

MA10 MB10 355-375 57,59/69,11 92,19/110,63 130,58/156,70 158,04/189,64
MA11 MB11 375-395 57,59/69,11 92,19/110,63 130,58/156,70 158,04/189,64
MA12 MB12 395-415 57,59/69,11 92,19/110,63 130,58/156,70 158,04/189,64

 MDF 

334, 380)
(311, 312,
T A
CSOPOR

150,45/180,54
150,45/180,54
150,45/180,54
150,45/180,54
133,04/159,64
133,04/159,64
133,04/159,64
121,88/146,25
121,88/146,25
121,88/146,25
109.60/131,52
109.60/131,52

432, 433)
422, 424, 431,
404, 405, 421,
382, 383, 390,
376, 377, 381,
351, 371, 372,

(323, 340,
CSOPORT B

375)
(370, 374,
T C
CSOPOR

kétszárnyú ajtó +50%

laminált típus
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FÉM AJTÓ TOKOK 
SZÍNPALETTA 
Standard színek 3féle felületkezelésben kaphatók:
SEMI-MATT (standard), MATT, SEMI-GLOSS (az értékesítési osztályral folytatott 
konzultációt követően). 

RAL COLOR PALETTE (fém ajtókeretekre vonatkozik) 

RAL 9003 (fehér) RAL 9016 (fehér)

RAL 1001 (beige) RAL 7024 (graphite)

A porfesték automatikus felvitele garantálja az egyenletes festékfelületet.  

STANDARD SZÍNEK

10151013101110021000 502350225021502050195017501450135011501050095008500750055004500150004001300910201019 6004600360005024

60116008600760066005 701170107009700870067005700470037002700170006034603360276026602060196015601460136012 7016701570137012

70307026702370227021 800780048003800280018000704670457044704370427040703970387037703670357034703370327031 8017801580128011

80288025802380228019 901090029001 1024HR 6021HR 9004HR 9005HR

30043002300130001014 9018602960256022601750185015501250035002400840023016301330113007 3031HR 4005HR 4006HR 6002HR 8008HR

60103022302030053003 60246018 1024HR 4004HR 4010HR 6032HR

6028600130143012 3027HR 4003HR 4007HR 6037HR

10161006100510041003 9006301820122011201020092004200220012000103710341033103210271023102110181017 1027HR 1028HR 2003HR 2008HR 3028HR

SZÍNEK 
TÖLGY KÜSZÖBÖK
alkalmazható a CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, C-30, RC3 és RC4 modellekhez 

lakkozott barna színű tölgyfa küszöb, 
fekete színű ALU csík (opcionális) 

lakkozott fekete tölgyfa küszöb, 
fekete színű ALU csík (opcionális) 

lakkozott tölgyfa küszöb, ezüst 
színű ALU csík (standard) 

lakkozott szürke színű tölgyfa 
küszöb, ezüstszínű ALU csík 
(opcionális) 

RAL SZÍN KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁZAT 
fémkeretekhez 

Color group

+10%+20% +5%
+30% +20% +10%
+35% +20% +10%

+25%+40% +15%
+60%+60% +60%

CSOPORT I
CSOPORT II

CSOPORT III

CSOPORT IV
CSOPORT V

CSOPORT I

CSOPORT II

CSOPORT III

CSOPORT IV

CSOPORT V

(1-5 szt.)  (6-10 szt.)  (powyżej 10 szt.)

felár a keretművészetért 
RAL 9005 (fekete) RAL 7047 (szürke)

RAL 8014 (barna)
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alaplap, szélesség: 80 mm 
80

30

2

16

alaplap, szélesség: 100 mm 
100

30

2

16

ECO FESTETT
fehér 001*

VENEERED
UT PLUS

HIGH 
LONE CPL

SONE
OVÁLIS CSÍK LC1 szimbólum LC1F LC1F LC1F

23
15

egyszárnyú ajtó

Maszkoló szalag LD6 szimbólum LD6F LD6F LD6OLD6OLD6OLD6F
23

15

Maszkoló szalag LD10 szimbólum LD10F LD10F LD10OLD10OLD10OLD10F
egyszárnyú ajtó

METAL DOOR FRAMES 
COLOUR PALETTE STRIPS

LD10
komplett készlet az egyszárnyú ajtó számára: 2 csík 2200 mm hosszúsággal + 1 csík 1150 
mm hosszúsággal ;, komplett készlet dupla szárnyú ajtóhoz: 3 csík 2200 mm 
hosszúsággal;
LC1, LD6
komplett készlet az egyszárnyú ajtóhoz: 2 db 2150 mm hosszú csík + 1 db
hossza 1150 mm ;, teljes készlet dupla szárnyú ajtóhoz: 3 csík
hossza 2150 mm 

A csíkok ajánlott csatlakozásai 

* környezetbarát akrilfestékek, RAL és NCS színek (kivéve a fémeseket) - a színcsoportok szerint felár ellenében kaphatók (9. o.) 

ALAPLAPOK 

alaplap, szélesség: 80mm, szín: fehér RAL 9003 

Az alaplapok 2,6 m hosszú elemként kaphatók.
Minimális rendelési mennyiség egy szín esetén 5 elem (1 csomag). 

Alaplap nedvességálló deszkából 

FESTETT
RAL 9003

UT PLUS

LONE

SONE

6,70    /8,04 6,70/8,04 9,15/10,98

9,15/10,98

12,95/15,54 19,64/23,57 20,76/24,91

8,93/10,71 12,72/15,27 19,20/23,04 27,23/32,68 28,79/34,55

12,05/14,4611,83/14,20 - 17,86/21,43 25,22/30,27 27,01/32,41

14,06/16,8813,84/16,61 - 30,13/36,16 43,30/51,96 45,76/54,91

19,64/23,57 22,77/27,32 33,48/40,18 35,27/42,3214,06/16,8813,84/16,61

25,00/30,00 39,51/47,41 56,47/67,77 59,60/71,5217,63/21,1617,19/20,63

width 80 mm 4,46/5,33

1 lineáris méteres léc ára       

 2,68/3,21              3,91/4,69   

width 100 mm    4,69/5,63        2,90/3,48              4,13/4,96 

LC1O

T A
CSOPOR

LC1O

T B
CSOPOR

LC1O

T C
CSOPOR

4,35/5,22

4,13/4,96

T B
CSOPOR

VENEERED

CSOPORT A

4,46/5,36

4,24/5,09

T C
CSOPOR

kétszárnyú ajtó

kétszárnyú ajtó

egyszárnyú ajtó

kétszárnyú ajtó

laminált típus
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ECO UT  
PLUS

FESTETT
fehér 001*

HIGH VENEERED

LONE CPL

SONE
flaminated típus

* 80 mm széles architrávokra alkalmazható
környezetbarát akrilfestékek, RAL és NCS színek (kivéve a 
fémeseket) - a színcsoportok szerint felár ellenében kaphatók 
(9. o.) 

az alagutak nem szabványos magassága (230 0 mm-ig) 
 kétszárnyú alagutak mérete: 100 +100 
kétszárnyú alagutak mérete 110 + 110 
DUO rendszer alagút ajtókeret 

”100”; ”110”

FELÁRAK

ALAGÚTAK / FALBETÉTEK

* DUO RENDSZER (nem vonatkozik a DIN DUO-ra) 

SZÉLESSÉG
egyszárnyú ajtó

Stype d So Sop Sop* Sd So Sop Sop*

1419137913051282”60”+”60”786746670649”60”
1619157915051482”70”+”70”886846770749”70”
1819177917051682”80”+”80”986946870849”80”
2019197919051882”90”+”90”10861046970949”90”
221921792105”100”+”100” 20821186114610701049”100”

MAGASSÁG Hd Ho Hop Hop*

2113209320552044

Nettó ár - az alagút burkolatának fő része +2 300 mm magasságú panel * 80 mm széles architrave-hez alkalmazható 

FESTETT
fehér 001*

UT PLUS

LONE

SONE

VERTIGO ALAGÚT AJTÓ TOK

893780756”70”
993880856”80”

1093980956”90”

MAGASSÁG Hd Ho
2071 2085

Sop

So

Sd

80 mm

Sop

So

Sd

Sop

So

Sd

Sd - ajtókeret külső szélessége 
So - telepítési furat szélessége 
Sop - architrave külső 
szélessége 

A festett kivitelben 60 mm széles 
architravek nem állnak rendelkezésre 

Hd - ajtókeret külső magassága 
Ho - beépítési furat magassága 
Hop - architrave külső magasság 

FALBETÉT ALAGÚT VÉGZŐDÉS: ZN (burkolat a falon található toló rendszerhez) és ZT (falburkolat ajtó nélkül) 

76-96VT1 76 mm-es panel, fejpánt 
32 mm-es nyelvvel 164,06/196,88 127,90/153,48 170,09/204,11 191,29/229,55 211,16/253,39 178,57/214,29

96-116VT2 76 mm-es panel, fejpánt 
32 mm-es nyelvvel 164,06/196,88 127,90/153,48 171,43/205,71 192,63/231,16 211,16/253,39 178,57/214,29

116-142VT3 76 mm-es panel, fejpánt 
52 mm-es nyelvvel 165,18/198,21 129,24/155,09 172,77/207,32 193,75/232,50 212,28/254,73 179,69/215,63

142-182VT4 142 mm-es panel, fejpánt 
32 mm-es nyelvvel 166,52/199,82 130,58/156,70 173,88/208,66 196,21/235,45 214,96/257,95 180,80/216,96

182-208VT5 142 mm-es panel, fejpánt 
52 mm-es nyelvvel 170,09/204,11 132,81/159,38 177,68/213,21 200,00/240,00 218,75/262,50 184,38/221,25

208-248VT6 208 mm-es panel, fejpánt 
32 mm-es nyelvvel 173,88/208,66 135,49/162,59 181,47/217,77 202,46/242,95 220,98/265,18 187,95/225,54

248-274VT7 208 mm-es panel, fejpánt 
52 mm-es nyelvvel 178,79/214,55 137,72/135,27  185,27/222,32  207,37/248,84  226,12/271,34 192,63/231,16

VT8 274-314 183,71/220,45 140,40/168,48 188,84/226,61 211,16/253,39 229,91/275,89 197,32/236,79

VT9 314-354 187,50/225,00 145,31/174,38 193,75/232,50 217,41/260,89 235,94/ 283,13 200,89/241,07

274 mm-es panel, fejpánt 
32 mm-es nyelvvel 

274 mm-es panel, fejpánt 
52 mm-es nyelvvel 

ZT 1ZN 1 76-116 Panel 76 mm, szalag nyelvvel 32 mm  82,37/98,84      93,53/112,23 127,46/152,95 83,93/100,71 125,67/150,80 145,54/174,64 152,90/183,48

ZT 2ZN 2 116-142             87,50/105,00    98,66/118,39   135,04/162,05 89,29/107,14 133,71/160,45 154,24/185,09 161,83/194,20

ZT 3ZN 3 142-182 Panel 142 mm, szalag nyelvvel 32 mm  93,30/111,96   104,46/125,36 144,42/173,30 95,09/114,11 143,08/171,70 164,73/197,68 172,99/207,59

ZT 4ZN 4 182-208 Panel 142 mm, szalag 52 mm-es nyelvvel   96,21/115,45   107,37/128,84 148,44/178,13 97,99/117,59 147,77/177,32 169,87/203,84 178,35/214,02

ZT 5ZN 5 208-248 Panel 208 mm, szalag nyelvvel 32 mm 102,90/123,48 114,06/136,88 159,15/190,98 104,91/125,89 158,04/189,64  182,59/219,11   191,74/230,09

ZT 6ZN 6 248-274 Panel 208 mm, szalag 52 mm-es nyelvvel    106,47/127,77 117,63/141,16 165,18/198,21 108,48/130,18 163,17/195,80  187,50/225,00    197,32/236,79

ZT 7ZN 7 274-314 Panel 274 mm, szalag 32 mm-es nyelvvel 116,07/139,29 127,23/152,68 179,24/215,09 118,30/141,96 178,57/214,29  206,47/247,77    216,74/260,09

ZT 8ZN 8 314-354 Panel 274 mm, szalag 52 mm-es nyelvvel  131,25/157,50 142,41/784,74 203,13/243,75 133,93/160,71 202,01/242,41 234,15/280,98 245,54/294,64

TABLE OF ADDITIONS
for RAL, NCS frames 
according to color groups +20% +75%+60%+40%+30%+30%

+50%
+70%
+30%
+20%

mm,76Panel szalag 52 mm-es nyelvvel

Panel 76 mm, szalag 52 mm-es nyelvvel

CSOPORT B
CSOPORT A

VENEERED

CSOPORT C

CSOPORT A CSOPORT B CSOPORT C

CSOPORT I CSOPORT II CSOPORT III CSOPORT IV     CSOPORT V

kétszárnyú ajtó

”60” 656 680 793

Sop

típus Sd So

SZÉLESSÉG

típus

(falburkolat DIN ajtókeretekhez ajtó nélkül)
ZT RENDSZER DIN ALAGÚT AJTÓ TOK
DUO-ra)(falburkolat a csúszó falrendszerhez)
ZN, ZN DUO RENDSZER ALAGÚT AJTÓ TOK (nem vonatkozik a DIN 

80 mm

DUO „80” architrávokkal 
ZN alagút

60 mm

architravávokkal 
ZN alagút ”60”

FEKETE
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ZT alagút
a „60” architrávokkal 

ZT alagút
a „80” architrávokkal 

Csak természetes furnér színeivel kapható 

SZÉLESSÉG
egyszárnyú ajtó

Sd So Sop Sd So Sop
143113601334”60”+”60”797720700”60”
153114601434”60”+”70”897820800”70”
163115601534”60”+”80”, ”70”+”70”997920900”80”
173116601634”60”+”90”, ”70”+”80”109710201000”90”
183117601734”70”+”90”, ”80”+”80”119711201100”100”
193118601834”80”+”90”
203119601934”90”+”90”
223121602134”100” + ”100”

MAGASSÁG Hd Ho Hop
211820802069

ZX alagút
a „80” architrávokkal 

ZY alagút
a „80” architrávokkal 

egyszárnyú ajtó
So Sd Sop So Sd Sop

140712701290”60”+”60”792655675”60”
150713701390”60”+”70”892755775”70”
160714701490”60”+”80”, ”70”+”70”992855875”80”
170715701590”60”+”90”, ”70”+”80”1092955975”90”
180716701690”70”+”90”, ”80”+”80”
190717701790”80”+”90”
200718701890”90”+”90”

MAGASSÁG Ho Hd Hop
213320652075

SZÉLESSÉG
egyszárnyú ajtó

Sd So Sop Sd So Sop
”60”+”60”770655633”60” 138212651245
”60”+”70”870755733”70” 148213651345
”70”+”70”970855833”80” 158214651445
”70”+”80”1070955933”90” 168215651545
”80”+”80” 178216651645
”80”+”90” 188217651745
”90”+”90” 198218651845

MAGASSÁG Hd Ho Hop
211320552044

ZX alagút a PAS, CAL, SAB, PRA ajtókhoz 
(falburkolat a csúszó falrendszerhez) 

SZÉLESSÉG
egyszárnyú ajtó

Sd So Sop Sd So Sop
146313501326”60”+”60”836720699”60”
156314501426”60”+”70”936820799”70”
166315501526”70”+”70”1036920899”80”
176316501626”70”+”80”11361020999”90”
186317501726”80”+”80”
196318501826”80”+”90”
206319501926”90”+”90”

MAGASSÁG Hd Ho Hop
215420952085

ZY alagút a DUO RENDSZER 
ajtóhoz (falburkolat ajtó nélkül) 

60 mm

Sop

So

Sd

Sop

So

Sd

80 mm

Sop

So

Sd

80 mm

Sop

So

Sd

80 mm

Sd - ajtókeret külső szélessége 
So - telepítési furat szélessége 
Sop - architrave külső 
szélessége 

Hd - ajtókeret külső magassága 
Ho - beépítési furat magassága 
Hop - architrave külső magasság 

kétszárnyú ajtó

kétszárnyú ajtó

kétszárnyú ajtó

kétszárnyú ajtó

típus típus

típus típus

típus típus

típus típus

alkalmazható a ZT DIN-re) (falburkolat ajtó nélkül)
ZT INDOORTECH RENDSZER ALAGÚT AJTÓ TOK (nem

ZT DIN DUO RENDSZER ALAGÚTAJTÓTOK 
(falburkolat ajtó nélkül) SZÉLESSÉG 

változatban nem állnak rendelkezésre 
60 mm széles architrávok festett 
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FELÜLVILÁGÍTÓK a 
DIN DUO ajtókereten 
prof le
(a felülvilágító / 
oldalvilágító 1 méter 
ára a külső kerülete 
mentén) 

FESTETT

fehér 001* ECO 

UT 
PLUS

 VENEERED

HIGH 

LONE CPL

SONE

FELÜLVILÁGÍTÓK 
DIN/ DIN DUO AJTÓTOKOKHOZ

FALCOS RENDSZER

A felülvilágítók és az oldalvilágítók 
maximális mérete: - felülvilágító SxH = 
2207x700 mm
- oldalvilágító SxH = 1000x2133 mm 

HASZNÁLJA A FELÜLVILÁGÍTÓT A KÖVETKEZŐ ÜVEGPALÁT TÍPUSOKKAL: 

A. Biztonsági üvegtábla, fehér matt 3.3.1, vastagság: 6,4 mm 
B. Biztonsági üvegtábla, átlátszó 3.3.1, vastagság: 6,4 mm 
C. Fehér matt edzett üvegtábla, vastagsága: 6 mm
C. Edzett átlátszó üvegtábla, vastagság: 6 mm 

felülvilágító / oldalvilágító ár = 1m ár x 2 (A + B) + üveg 1 négyzetméter. ár x A x B 

Maximum dimension of 
felülvilágítók and oldalvilágítók 
is:
-  felülvilágítók SxH = 2190x700 mm
-  oldalvilágítók SxH = 1000x2093 mm * 80 
mm - 140 mm architrávok használatakor
- ** Abban az esetben, ha 80–80 mm 
architrávokat használnak 

NEM FALCOS RENDSZER

FELÜLVILÁGÍTÓK/
OLDALVILÁGÍTÓK 
a DIN ajtókeret 
profilon
(az árnyékoló / oldalsó 
lámpa 1 méter ára a 
külső kerülete 
mentén) 

FESTETT

fehér 001* ECO 

UT 
PLUS

 VENEERED

HIGH 

LONE CPL                        

SONE

a felülvilágító / oldalvilágító ár = 1m ár x 2 (A + B) + üveg 1 négyzetméter. ár 
x A x B opcionális 80 mm-es architrávok használata 

min. 300 mm 100 mm*

60 mm**  60 mm**

min. 300 mm 140 mm

80 mm 80 mm

A

B

A+140 mm

B+
14

0 
m

m

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

A

B

A+100 mm*

B+
10

0 
m

m
*

A DIN / DIN DUO felülvilágítók / oldalvilágítók architrávjai nem biztosíthatók 90 ° -os szögben.
A felülvilágítók / oldalvilágítók ajánlott csatlakoztatási módja a DIN / DIN DUO ajtókeret mentén beépítési blokkok segítségével
* környezetbarát akrilfestékek, RAL és NCS színek (kivéve a fémeseket) - a színcsoportok szerint felár ellenében kaphatók (9. o.) 

75-85NP1A 42,41/50,89   27,01/32,41  30,36/36,43 33,26/39,91 37,05/44,46 41,96/50,36 44,20/53,04
85-95NP1B 42,41/50,89   27,01/32,41  30,36/36,43 33,26/39,91 37,05/44,46 41,96/50,36 44,20/53,04

95-120NP2 45,76/54,91 28,57/34,29 31,92/38,30 34,82/41,79 38,62/46,34 44,87/53,84 47,10/56,52
120-140NP3 48,66/58,39 30,58/36,70 33,93/40,71 38,17/45,80 41,96/50,36 48,21/57,86 50,45/60,54
140-160NP4 50,89/61,07 31,92/38,30 35,27/42,32 39,96/47,95 44,64/53,57 51,56/61,88 54,24/65,09
160-180NP5 52,90/63,48 33,26/39,91 36,61/43,93 42,63/51,16 47,44/57,32 54,91/65,89 57,81/69,38
180-200NP6 57,37/68,84 36,38/43,66 39,73/47,68 45,09/54,11 49,55/59,46 57,14/68,57 60,27/72,32
200-220NP7 59,38/71,25 37,28/44,73 40,63/48,75 47,32/56,79 52,68/63,21 60,49/72,59 64,06/76,88
220-240NP8 62,50/75,00 39,73/47,68 43,08/51,70 49,33/59,20 54,91/65,89 63,39/76,07 66,29/79,55
240-260NP9 65,40/78,48 41,07/49,29 44,42/53,30 52,01/62,41 57,59/69,11 66,74/80,09 70,54/84,64
260-280NP10 68,97/82,77 43,53/52,23 46,88/56,25 54,24/65,09 60,49/72,59 69,42/83,30 72,99/87,59
280-300NP11 71,65/85,98 45,09/54,11 48,44/58,13 56,92/68,30 62,95/75,54 72,10/86,52 75,89/91,07

75-80ND1 43,30/51,96 27,46/32,95 30,80/36,96 33,71/40,45 38,84/46,61 44,87/53,84 47,10/56,52
80-85ND2 43,30/51,96 27,46/32,95 30,80/36,96 33,71/40,45 38,84/46,61 44,87/53,84 47,10/56,52
85-95ND3 45,31/54,38 28,57/34,29 31,92/38,30 34,82/41,79 39,96/47,95 45,98/55,18 48,44/58,13

95-120ND4 46,88/56,25 29,46/35,36 32,81/39,38 35,71/42,86 41,29/49,55 47,32/56,79 49,78/59,73
120-140ND5 49,55/59,46 31,03/37,23 34,38/41,25 38,84/46,61 44,87/53,84 50,67/60,80 53,57/64,29
140-160ND6 52,01/62,41 32,59/39,11 35,94/43,13 40,85/49,02 47,10/56,52 54,91/65,89 57,81/69,38
160-180ND7 54,46/65,36 34,15/40,98 37,50/45,00 43,75/52,50 50,45/60,54 58,04/69,64 61,16/73,39
180-200ND8 58,93/70,71 37,05/44,46 40,40/48,48 45,98/55,18 52,68/63,21 60,94/73,13 64,29/77,14
200-220ND9 60,49/72,59 38,17/45,80 41,52/49,82 48,44/58,13 56,03/67,23 64,51/77,41 67,41/80,89
220-240ND10 64,51/77,41 40,40/48,48 43,75/52,50 50,45/60,54 58,04/69,64 67,19/80,63 70,98/85,18
240-260ND11 66,96/80,36 41,96/50,36 45,31/54,38 53,13/63,75 61,38/73,66 70,98/85,18 74,78/89,73
260-280ND12 69,87/83,84 43,97/52,77 47,32/56,79 55,36/66,43 64,06/76,88 73,66/88,39 79,46/95,36
280-300ND13 73,21/87,86 46,21/55,45 49,55/59,46 57,81/69,38 66,74/80,09 75,89/91,07 80,36/96,43

ár 1 m2-re 
68,53/82,23

45,98/55,18
37,05/44,46

46,88/56,25

CSOPORT A CSOPORT BCSOPORT C

CSOPORT A CSOPORT B CSOPORT C

ttípus
laminált  

típus
laminált  
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SEM BELTÉRġ AJTÓ 
OLDALPANELEK 

SZÉLESSÉG (falcos system)
Ss with a rebate Sds

744
431

“50”+ “70” 531
“60”+ “70” 631
“40”+ “80”

844
431

“50”+ “80” 531
“60”+ “80” 631
“40”+ “90”

944
431

“50”+ “90” 531
“60”+ “90” 631

SZÉLESSÉG(nem falcos system)
SdsSs

725
412
512
612

825
412
512
612

925
412
512
612

“40“+”70” “50“+”70” “60“+”70”

SsSds Sds Ss SsSds

Az oldalsó panelek kompatibilisek a SEM, SEM LUX 
(W02, W03 minta), SEM ONDA, SEM ALU, SEM 
INSERTO, SEM SENSE, SEM VERSE (W03P minta) 
modellekkel. 

AJTÓLAP AKTÍV LEVELES ÁRA = 2 x AJTÓLAP ÁRA

FALCOS RENDSZER

FELÜLVġLÁGITÓK az ajtókereten: 
INDOORTECH rögzített (falcos rendszer) 
DUO fix (nem falcos rendszer)
(a felülvilágító / oldalvilágító 1 méter ára a 
külső kerülete mentén) FESTETT

fehér 001*

VENEERED
UT PLUS

HIGH 

LONE CPL

SONE

NEM falcos RENDSZER

A

B

felülvilágító / oldalvilágító ár = 1m ár x 2 (A + B) + üveg 1 négyzetméter. ár x A x B 

A

B

FELÜLVILÁGÍTÓK 
FġX AJTÓ TOKOKHOZ

falcos
RENDSZER

nem falcos
RENDSZER

Javasolt módszer a felülvilágítók / oldalvilágítók összekapcsolására a rögzített / DUO rögzített ajtókeret profilon 

48,21/57,86 38,84/46,61 45,54/54,64 52,90/63,48 55,36/66,43

CSOPORT A CSOPORT B CSOPORT C

“40”+ “70”

típus

“60”+ “90”
“50”+ “90”
“40”+ “90”
“60”+ “80”
“50”+ “80”
“40”+ “80”
“60”+ “70”
“50”+ “70”
“40”+ “70”

típus

fix 92 mm

laminált típus
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Korona a „60” - „90” egyszárnyú ajtóhoz 
egy oldalra (1 db) 

Felület: HIGH, LONE CPL, SONE, UT PLUS

Festett (RAL 9003) * 

a kétszárnyú ajtóhoz 
korona „100”, „110” FELÁRAK

KORONA 
MÉRETEK 
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z 865875869903913913869874863823842802863823“60”
965975969100310131013969974963923942902963923“70”

10651075106911031113111310691074106310231042100210631023“80”
11651175116912031213121311691174116311231142110211631123“90”
11751185119412281238-------11731133“90 PLUS”
12651275126913031313131312691274126312231242120212631223“100”
13651375136914031413-1369137413631323----“110”

ké
ts

zá
rn

yú
 a

jtó
ho

z

15001510148415181528154014841508149614561433139314971457“60”+“60”
16001610158416181628164015841608----15971557“70”+“60”
17001710168417181728174016841708169616561633159316971657“70”+“70”
17001710168417181728174016841708----16971657“80”+“60”
18001810178418181828184017841808----17971757“80”+“70”
18001810178418181828184017841808----17971757“90”+“60”
19001910188419181928194018841908189618561833179318971857“80”+“80”
19001910188419182028194018841908----18971857“90”+“70”
20002010198420182028204019842008----19971957“90”+“80”
21002110208421182128214020842108209620562033199320972057“90”+“90”
22002210218422182228224021842208----21972157“90”+“100”
2300231022842318232823402284230822962256--21972257“100”+“100”

21572162215621722177217721562161213621362131213121482148

ajtókerethez: DIN RENDSZER ”60”, DIN RENDSZER 
”80”, INDOORTECH RENDSZER, DIN DUO 
RENDSZER, DUO RENDSZER 

* környezetbarát akrilfestékek, RAL és 
NCS színek (kivéve a fémeseket) - a 
színcsoportok szerint felár ellenében 
kaphatók (9. oldal) 

korona az egyszárnyú 
ajtó számára az egyik 
oldalon 

KORONÁK 

Sk - korona külső szélessége 
Hk - korona külső magasság 

Sk

H
k

LŐRÉSEK

Biztonsági matt üveg - alapkivitelben (nem 
alkalmazható a BMD esetében) Átlátszó üveg - felár 
ellenében (nem vonatkozik a BMJ-re) forgácslapot lőrés 
alkalmazásához 

DOOR MODELS

PORTHOLES 
ONLY 
IN FLUSH 
VERSIONS 

NOTES

C BMD, BMJ, BMN
CLUX,
CLUX DUO

BMD, BMJ, BMN

DEC, HAP BMD, BMJ, BMN
DEC LUX,  
DEC INVEST

BMD, BMJ, BMN

ETI pattern B0 
ETI LUX pattern B0
IMP

INTERSOLID II2 BMD1

1)  porthole only with 
widths of ”70”, ”80” 
and ”90”

2)  not applicable to 
patterns 10, 11

INTERSOLID,  
INTERSOLID SOFT

BMD1
1)  porthole only with 

widths 
of ”70”, ”80” and ”90”

MOD,  
MOD DUO

BMD1
1)  porthole only with 

widths 
of ”70”, ”80” and ”90”

CAM, CAM DUO BMD, BMJ, BMN

INTAMB BMD, BMJ, BMN

SIM, SIM DUO BMD, BMJ, BMN

So - méret a lőrés belső oldalán 

fordított 

BMN

kilátás a zsanér oldaláról fordított 

BMD

fordított 

BMJ

size So

lőrés 2 (Ø 300 mm, gr. 35-45 mm) 225 mm

lőrés 3 (Ø 350 mm, gr. 35-45 mm) 265 mm

lőrés 4 (Ø 400 mm, gr. 35-45 mm) 295 mm

size So

lőrés 2 (Ø 300 mm, gr. 35-45 mm) 225 mm

lőrés 3 (Ø 350 mm, gr. 35-45 mm) 265 mm

lőrés 4 (Ø 400 mm, gr. 35-45 mm) 295 mm

size So

lőrés 1 (Ø 240 mm, gr. 11, 18, 40 mm) 135 mm
rozsdam
entes 
acél 
(matt) 
üveg 

lőrés 2 (Ø 320 mm, gr. 11, 18, 40 mm) 215 mm

lőrés 3 (Ø 350 mm, gr. 11, 18, 40 mm) 235 mm

lőrés 4 (Ø 400 mm, gr. 11, 18, 40 mm) 280 mm

price

40,18/48,21

53,57/64,29

62,50/75,00

71,43/85,71

111,61/133,93

142,86/171,43

191,96/230,36

129,46/155,36

price

price

160,71/192,86

205,36/246,43

Felület ECO 35,27/42,32

37,95/45,54

47,10/56,52
42,19/50,63

+50%
+20%

kilátás a zsanér oldaláról 

kilátás a zsanér oldaláról 

kilátás a zsanér oldaláról 

rozsdam
entes 
acél 
(matt) 
üveg 

VENEERS CSOPORT A, CSOPORT B, CSOPORT C

típus

(BMD, BMJ, BMN)1 1) only in the 01 verzió

BMD, BMJ, BMN

total width of the door tok with a crown Sk [mm]

Hk [mm] - total height of the door tok with a crown

szín

üveg
(matt)
acél
entes
rozsdam

szín

szín
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Az ajtólap és a padló közötti szabványos távolság 10 
mm.
* A. Miniszter miniszteri rendelete szerint 

2002. április 12-i infrastruktúra azon műszaki feltételekről, 
amelyeket az épületeknek és azok elhelyezkedésének 
teljesítenie kell. (Journal of Laws, 2002. évi 75. sz., 
Módosított 690. tétel, Journal of Laws 2003. évi 33. sz., 270. 
tétel, Journal of Laws 2004. évi 109. sz. 1156. tétel), 6. 
fejezet, §. 79. ”A fürdőszobának, a mosdónak és a külön 
WC-ajtónak kifelé nyithatónak kell lennie, és a 75. § 2. 
szakaszának figyelembevételével legalább 0,8 m és 2 m 
magasságúnak kell lennie az ajtókeret szabad nyílásán belül 
és - az alsó részen - légbemeneti furatok, amelyek teljes 
keresztmetszeti területe nem kisebb, mint 0,022 m 2”. 

** rövidítéssel növelje a hézagot a fajlagos értékkel 
az ajtólap az alsó oldalról, abban az esetben, ha a rövidítés 
lehetséges. Az ajtó önrövidítése a garancia érvényét veszti.

A rövidítéshez nem elérhető ajtólapok: 
- Eti, (Eti Lux) minták A1-A3
- Sem Vers W05 minta
A tolóajtószárnyak megfelelnek a rendelet követelményeinek, 
anélkül, hogy szerkezeti kialakításuk miatt szellőzőburkolatot 
vagy szellőzőcsöveket kellene hozzáadni (hozzávetőlegesen 20 
mm-re eltolva a faltól a falig). A szellőzőrácsok és a szellőző 
felülettel ellátott rozsdamentes acél panelek megfelelnek a 
rendelet követelményeinek. 

SZELLŐZÉSI OPCIÓK 

Ajtó szélessége 

Ajtó szellőztető berendezés Ajtó szellőzőcsövekkel Ajtó két sor szellőzőcsővel 
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FALCOS

“60" 0.019 0.009 25** 0.011 20**
“70" 0.022 0.010 20** 0.012 15**
“80" 0.026 0.011 15** 0.013 15**
“90" 0.029 0.012 15** 0.014 10**

“100" 0.033 0.013 10** 0.015 10**
“110" 0.036 0.014 10** 0.016 10**

DUO 
(NEM FALCOS

“60" 0.016 0.009 25** 0.011 20**
“70" 0.020 0.010 20** 0.012 15**
“80" 0.024 0.011 15** 0.013 15**
“90" 0.028 0.012 15** 0.014 10**

“100" 0.032 0.013 10** 0.015 10**
“110" 0.036 0.014 10** 0.016 10**

LUMEN

“60" 0.015 - - - -
“70" 0.019 - - - -
“80" 0.023 - - - -
“90" 0.027 - - - -

ARC

“60" 0.017 - - - -
“70" 0.021 0.010 20** - -
“80" 0.026 0.011 15** - -
“90" 0.030 0.012 15** - -

“100" 0.034 0.013 10** - -

SEM

“60" 0.014 0.009 25** - -
“70" 0.018 0.010 20** - -
“80" 0.023 0.011 15** - -
“90" 0.027 0.012 15** - -

“100" 0.032 0.014 10** - -

FOR

“60" 0.016 0.009 25** - -
“70" 0.020 0.010 20** - -
“80" 0.024 0.011 15** - -
“90" 0.028 0.012 15** - -

* nem alkalmazható szellőző kárpitos ajtólapokra
A DUO kollekció szellőztetési lehetőségeit a vonatkozó ajtómodellekhez hasonlóan kell alkalmazni 

m
űa

ny
ag

 cs
öv

ek
 

T1
-

T4
, T

10
,T

13
-T

15
m

űa
ny

ag
 cs

öv
ek

 
T2

58
-T

26
3,

 T
24

0-
T2

42
m

űa
ny

ag
 cs

öv
ek

 
T1

20
-T

14
1,

 T
25

8,
 

T2
76

, T
29

2.
T2

95
m

űa
ny

ag
 cs

öv
ek

 
T2

92
-T

29
7,

 T
27

6
m

űa
ny

ag
 cs

öv
ek

 
TK

1-
TK

3

sá
rg

ar
éz

 cs
öv

ek
  

T5
-T

7

cs
öv

ek
 T

N
1-

TN
5

sz
el

lő
zt

et
ő 

be
re

nd
ez

és
 st

an
da

rd
 

sz
el

lő
ző

 b
er

en
de

zé
s 

SE
M

sz
el

lő
ző

 b
er

en
de

zé
s 

A
RC

sz
el

lő
ző

 b
er

en
de

zé
s 

FO
R 

/ M
O

N

ke
ttő

s s
ze

llő
ző

ny
ílá

s 

há
rm

as
 sz

el
lő

ző
ny

ílá
s 

m
űa

ny
ag

 rá
cs

 

ro
zs

da
m

en
te

s a
cé

l r
ác

s 

bo
tto

m
 ra

il 
m

oi
st

ur
e 

al
só

 sí
n 

ne
dv

es
sé

gv
éd

el
em

 * 

MEGJEGYZÉSEK 

ARC X2 X2 X2 X1
1) csak a „80” és „90” szélességgel vágja le 
2) A 60 ° szélesség alapfelszereltségként 3 csövet tartalmaz 

INTAMB X X X X X X X X X X
IMP, NOS, INV, SON (W1, 

W2, W5, W7) X X X X X X X X X X X

SONATA (W4, W6) X X X X X X X X X1 X1 X 1) szellőzőrács csak a normál magasságú kivitelben
IMP 13 X X X X X X X X1 X1

1) szellőzőrács csak a „70”, „80” és „90” szélességű 
modellekkel 

ETI B2, B3                      X X X X X X X X
ETI A01, B1 X X X X X X X X1 X1 X 1) csak a „70”, „80” és „90” szélességű modellekkel, 

ETI B0, B4 X X X X X X X X X X X
ETI LUX B2, B3                        

EST B2, B3 X X X X X X

ETI LUX A01, B1                     
EST A01, B1 X X X X X X1 X1 X csak a „70”, „80” és „90” szélességű modellekkel,

ETI LUX B0 X X X X X X X X X
DEC X X X X X X X X X X X

 INTERSOLID, INTERSOLID 
SOFT, INTERSOLID II X X X X X X1 X1 X 1) szellőzőrács csak a normál magasságú kivitelben 

MOD X X X X X X X1 X1 X 1) szellőzőrács csak a normál magasságú kivitelben 
DEC LUX, CAM, VIT-W, SIM,  

C, CLUX, TIA (W01, W02, W05, 
W07), ANM, SUB, ESP X X X X X X X X X

FIO,  
TIA (W03, W04, W06), 

VER, NOR, VIL
X X X X X X X1 X1 X 1) szellőzőrács csak a szokásos magassághoz 

LUMEN X 1) az aláhúzás csak mintákban érhető el  I-IX
PAS, PRA X X

SAB, CAL X X
 SKŁ DUO X X X X X X X

SON LUX, SEM LUX, SEM 
INSERTO, SEM SENSE, SEM 

VERSE3 
(VENEERED)

X2 X1 X1
1)  csak a "80", "90" szélességgel
2) a „60” szélességhez alapból 3 cső tartozik 
3) nem alkalmazható a W05 mintára 

SEM, SEM ALU, SEM OND, 
SEM VERSE3 (Lone, Sione) X2 X2 X1 X1

1)  csak a „80”, „90” szélességgel 
2) a „60” szélességhez alapból 3 cső tartozik 
3) nem alkalmazható a W05 mintára 

FOR X2 X2 X2 X1 X1
1) csak a „80”, „90” szélességgel 
2) a „60” szélességhez alapból 3 cső tartozik

FOR LUX X2 X1 X1
1) csak a „80”, „90” szélességgel 
2) A 60 ° szélesség alapfelszereltségként 3 csövet tartalmaz 

EST LUX A01 X X X X X X1 X1 1) csak a „70”, „80” és „90” szélességű modellekkel 
HAP X X X X X X X

TIA W08                                             
SON W8                   X X X X X X X

MON X X X1 X1 1) csak a „80”, „90” szélességgel 
ETI , ETI LUX, 
EST, EST LUX  

(WZORY A02, A03)
X1 1) csak a „70”, „80” és „90” szélességű A02, A03 modellekkel 

FIOI X X X X X X1 1) csak a „80” és „90” szélességgel vágja le 
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SZELLŐZÉSI OPCIÓK 

DUO

ajtólap SEM - 80 ° 
szellőző berendezéssel

ajtólap SEM ”80” 
szellőzőnyílással 

SEM/SEM DUO

ajtólap SEM ”90” 
szellőző kárpitozással 

ajtólap SEM - 90 ° 
szellőzőrésszel 

ajtólap ARC, ARC UNI ”80” 
szellőző berendezéssel

ajtólap ARC, ARC UNI - 90 ° 
szellőzőberendezéssel

VER, VIL

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

szellőző berendezés 
- felár ellenében, furnérozott felületek
- felár, szintetikus / festett felületek 

STANDARD
Egy vagy két sor 

szellőzőcsövek 

Szellőztető berendezés 

A
z a
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p 
és
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tá
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g 
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. 3
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m
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szellőzőnyílás a SEM, INTERSOLID kollekcióban - felár ellenében 

IMP 13 ”80” ajtószárny szellőző 
berendezéssel - felár ellenében 

IMP 13 ”90” ajtószárny szellőző 
kárpitozással - felár ellenében 

ajtólap VER, VIL ”80” 
szellőzőnyílással 

ajtólap VER, VIL „90” 
szellőzőnyílással 

SZELLŐZÉS* 

ARC, ARC UNI

507

844

607

944

IMP 13

Az ajtólap és a padló közötti szabványos távolság 10 mm.
* Az infrastrukturális miniszter 2002. április 12-i rendelete szerint azoknak a műszaki feltételeknek, amelyeket az épületeknek és azok elhelyezkedésének teljesíteniük kell. (Journal of Laws, 2002. évi 75. sz., Módosított 690. tétel, Journal of 
Laws 2003. évi 33. sz., 270. tétel, Journal of Laws 2004. évi 109. sz. 1156. tétel), 6. fejezet, §. 79. „A fürdőszobának, a mosdónak és a külön WC-ajtónak kifelé nyithatónak kell lennie, és a 75. § 2. szakaszára is figyelemmel legalább 0,8 m és 2 
m magasságúnak kell lennie az ajtókeret szabad nyílásán belül, és - az alsó részén - légbemeneti furatok, amelyek teljes keresztmetszeti területe nem kisebb, mint 0,022 m2 ”.
** növelje a hézagot a meghatározott értékkel azáltal, hogy lerövidíti az ajtólapot az alsó oldalról, ha a rövidítés lehetséges.
A rövidítéshez nem elérhető ajtólapok: ETIUDA, (ETIUDA LUX) minták A1-A3; Semper Verse minták W05-W08
 A tolóajtószárnyak megfelelnek a rendelet követelményeinek, anélkül, hogy szerkezeti kialakításuk miatt szellőzőburkolatot vagy szellőzőcsöveket kellene hozzáadni (a faltól / alagúttól kb. 20 mm-re eltolva). 

70 30

70 30

minta A01

57 507
844

30 57 704
844

25

minta  A02

57 704
844

25

minta  A03

minta  A01

70

30

488
825

150

30

525
825

minta  A03

150

30

minta  A02

525
825

DUO

PANEL ALAPÚ SZERKEZET 

szellőzőnyílás a DUO ajtólap 
családban

DCBA
825525704844“80”
925625804944“90”

60 B
D

16

B
A

70

16

szellőzőnyílás az ajtólapokban 
- felár 15,63 / 18,75

6,70/8,04

szellőző burkolat nem falcos 
ajtókban a DUO kollekcióiban
- felár 11,16 / 13,39 

11,16/13,39 6,70/8,04

6,70/8,04

15,63/18,75

 falcos verzió

EST, EST LUX, ETI, ETI LUX “80” (az A01-A03 verziókra vonatkozik)

nem falcos verzió

- felár 22,32/26,79
szellőző berendezés
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SZELLŐZTŐ CSÖVEK (4 db készlet) 

Szellőzőcsövek műanyagból (4 db készlet) 

Szellőzőcsövek műanyagból (4 db készlet) - az ajtólap színéhez igazítva 

T7
patina

A tényleges színek eltérhetnek a katalógusban nyomtatottaktól.
A szellőzőcsövek nem felelnek meg a miniszteri rendelet követelményeinek a levegőellátás furatainak összesített keresztmetszetére vonatkozóan. 

T4
fehér

T13
light beige

T2
beige

TN4
������

TN5
patina

SZELLŐZÉSI OPCIÓK 

ventilation trim
- extra charge

ECO 
T120/T258 
fehér

SONE
T292
Royal chestnut

T294
Royal ash

T297
Royal nougat

HIGH 
T292  
coffee ash

LONE 
T258 

fehér
T260 
fehér tölgy

T240
whitewashed 
elm

T241
sand elm

egy sor hüvely (4 db) 

21,88/26,25

egy sor hüvely (4 db) 

18,30/21,96

egy sor hüvely (4 db) 

13,17/15,80

egy sor hüvely (4 db) 

4,24/5,09

egy sor hüvely (4 db) 

9,82/11,79

tölgy
Lengyel 
T276

e
feket
T15

tölgy
T121

tölgy
Salinas 
T141

tölgy
delano 
T243

dió
T132

dió
premium
T263

tölgy 
Angol 
T295

tölgy
mézes 
T276

antracit
Királyi 
T293

merbau
Királyi 
T295

hamu
Lengyel 
T296

ke
szür
T14

elm
szürke 
T242

arany– satin
TK3

arany
T3

barna
T1

light barna
T10

króm
T5

satinised króm
T6

króm gloss
TN1

króm matt
TN2

króm–satin
TK1

satin
nikkel 

TN3

n
nikkel-sati

TK2
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Rozsdamentes acél 0,6 mm vastag 
VÉDŐLEMEZEK 
a szárny és az ajtókeret szélein
A függőleges levélszélvédők a 40 mm vastag levélhez használhatók
a LONE, SONE, CPL 0.2, CPL 0.5, CPL 0.7, FESTETT és VENEERED
bevonat. 

Az élvédelem kompatibilis a rögzített favázzal és az állítható favázzal, 
az INDOORTECH rendszerrel, a LONE, SONE, CPL 0,15 és 
VENEERED bevonatokkal. Készen vannak a védők
a K típusú zsanérhoz. 

Lengőajtók esetén a szárnyvédő a csuklópánttal ellentétes oldalon van felszerelve. 

A VÉDŐ TIPUSA  
(a zár oldalának függőleges védője és a zsanér oldalának függőleges védője) 
A 40 mm vastag levélvédők teljes szettje 
Fix keretbiztonsági készlet 
Az állítható ajtókeret védők komplett szettje 

rozsdamentes acél

SZELLŐZŐ CSÖVEK *
made of plastic

H17 clip fastening
acid resistant, clip fastening

Rozsdamentes acél rácsok és panelek külön rendelhetők. A 
beáramló lyukak területe meghaladja a 0,022 m2-t. 

LEVEGŐFELÜLETŰ PANEL 

* Az infrastrukturális miniszter 2002. április 12-i rendelete szerint azoknak a műszaki feltételeknek, amelyeket az épületeknek és azok elhelyezkedésének teljesítenie kell. 
(Journal of Laws, 2002. évi 75. sz., Módosított 690. tétel, Journal of Laws 2003. évi 33. sz., 270. tétel, Journal of Laws 2004. évi 109. sz. 1156. tétel), 6. fejezet, §. 79. „A 
fürdőszobának, a mosdónak és a külön WC-ajtónak kifelé nyithatónak kell lennie, és a 75. § 2. szakaszára is figyelemmel legalább 0,8 m és 2 m magasságúnak kell lennie az 
ajtókeret szabad nyílásán belül, és - az alsó részén - légbemeneti furatok, amelyek teljes keresztmetszeti területe nem kisebb, mint 0,022 m2 ”. 

SZELLŐZÉSI OPCIÓK 

fehér

beige

50,45/60,54
54,69/65,63
57,81/69,38
62,28/74,73
66,74/80,09

3,35/4,02

3,35/4,02 3,35/4,02

3,35/4,02

28,79/34,55
37,72/45,27

88,17/105,80
83,71/100,45
83,71/100,45

felár ”80”
felár ”70”

felár ”90”, “90” PLUS
felár ”100”
felár ”110”

fekete

szürke antracit

barna
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Pántsaljak, I. típus
(2 db készlet csuklónként) 

színek:
fehér, barna, arany, aranysárga - szatén, króm, króm-matt, patina, 
fekete
A II típusú kupakokat a B és D típusú zsanérokhoz használják. Egy 
csuklónkénti kupakkészlet egy rövid kupakból áll
(felső része) és egy hosszú sapka (alsó része). 

Belső ajtókhoz tartozó csuklópántok 

KIEGÉSZÍTŐK 

AUTOMATIKUS AJTÓZÁR 

Szükséges megerősítés az automatikus ajtócsukóhoz 
és megerősítés az ajtókeret architrave alatt. Az 
automata ajtózárók egyéb modelljei az értékesítési 
osztálytól egyeztetve állnak rendelkezésre. 

AJTÓ KITÁMASZTÓK

2. típus (PADLÓ) 

ZÁRAK 

DUO állítható 
rejtett zsanér, ezüst 

DUO állítható 
rejtett zsanér 
fehér

 HARMONY 
állítható
rejtett zsanér 
silver

HARMONY 
állítható
rejtett zsanér 
fehér

 

II. Típusú CSUKLÓKAPCSOLÓK (1
készlet csuklónként)

1 készlet - 2 db 

falcos system falcos system falcos system falcos system falcos system falcos system falcos system

becsavarható B 
típusú forgópánt 

M típusú csuklópánt a 
fém ajtókerethez

3,35/4,02 3,35/4,02 3,35/4,02 3,35/4,02 3,35/4,02

Háromrészes T típusú 
zsanér a DIN 
RENDSZER 
ajtókerethez  3,79/4,55

Háromrészes T típusú 
zsanér a DIN SYSTEM 
ajtókerethez  3,79/4,55

17,86/21,43 19,42/23,30 19,42/23,30 13,39/16,07 13,39/16,07

zsanér zárási funkcióval 
(fa rögzített vagy állítható 
egyoldalas ajtó
keret)  14,73/17,68

színek:

arany, arany– szatén, króm, króm-
matt, patina, fekete

Az I. típusú kupakokat használják

a C típusú és a K típusú zsanérok. A 
csuklósapkák egyetlen készlete két 
azonos kupakból áll. 

2,23/2,68

1,79/2,14

5,58/6,70

5,58/6,70

40,18/48,21
csepp-pecsét 

40,18/48,21

Csak egy levélhez alkalmas, min. vastagsága 40 mm
(alsó sín és mozaikkészlet).

(önállóan vágható)ömlesztve vásárolt
29,02/34,82

becsavarható D 
típusú forgópánt 

becsavarható C 
típusú forgópánt 

becsavarható K 
típusú forgópánt 

system
nem falcos

system
nem falcos

system
nem falcos

system
nem falcos

system
nem falcos

falcos systemnem falcos system

falcos verzió nem falcos verzió

fekete  
rejtett zsanér
DUO állítható

kollekció) 13,39/16,07
FEKETE
rejtett zsanér fekete(a
DUO állítható

záró
colours: ezüst, fehér, barna, fekete

króm, barna
nikkel,
brass, 

króm, barna
brass, nikkel,
5. típus (PADLÓ)
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KIEGÉSZÍTŐK

húzható fogantyú ENTERO
húzható fogantyú

húzható fogantyú WC

Húzható fogantyúk tolóajtókhoz 

Horogzár tolóajtókhoz 

WK - kulccsal működtethető, WB - henger típusú, 
WC - fürdőszoba zár típusú 

18
9 

m
m

16
0 

m
m

WK zár opció WC zár opció 

húzható fogantyú WK, WB

húzható fogantyú WC

02 03 0401

HÚZHATÓ FOGANTYÚK
összecsukható ajtókhoz (alapkivitelben tartalmazza az ajtólap árát)
műanyagból 

fehér beige

ALUMÍNIUM DEKOROK 
(TIA, SON) 

12
4 

m
m

12
4 

m
m

U2
golden-

matt

U4
chrome-  

matt

U5
patina

26,79/32,14 26,79/32,14

22,10/26,52

53,13/63,75

71,88/86,25

66,74/80,09

85,94/103,13

fekete 29,02/34,82 fekete 29,02/34,82

e
feket

U6

fekete (option)

szürke

arany
U1

arany gloss (option)

barna

króm, króm–satin, arany, arany-matt, patina króm, króm–satin, arany, arany-matt, patina

króm–satin, patina, fekete
arany, arany-matt, króm,

króm
U3

króm matt (standard)

króm gloss  (option)

nikkel satin

nikkel satin

húzható fogantyú 66,74/80,09
22,32/26,79

h
(

ú
26

z
.

h
5 

a
x 

t
2

ó
6.

 f
5 

o
c

g
yl

a
i

hengerú
- f

M
elá

A
r)

YA



151

FOGANTYÚK  
BELTÉRI AJTÓKHOZ 

WK - kulccsal működtethető, WB - henger típusú, WC - fürdőszoba zár típusú 

ARCU

hasított lemez 

WK
WB
WC

ARC

hasított lemez 

WK, WB
WC

AGO

hasított lemez 

rozsdamentes acél

rozetta WC

TOP

hasított lemez 

rozsdamentes acél

BOL

hasított lemez 

rozsdamentes acél

MEN

WK
WB
WC

CRU

hasított lemez 

WK, WB
WC

VER

WK
WB
WC

PAS

hasított lemez 

rozetta WK
rozetta WB
rozetta WC

ENC

hasított lemez 

rozetta WK,WB
rozetta WC

ALUMINIUM DECORS 
(TIARA, SONATA)

LIN

hasított lemez 

rozetta WK, WB
rozetta WC

APR

hasított lemez 

9,60/11,52
3,79/4,55
5,80/6,96

16,52/19,82
6,47/7,77 6.92/8,30

8,48/10,18 9,15/10,98

16,52/19,82

18,75/22,50
6,70/8,04 6,47/7,77

8,93/10,71 8,48/10,18

18,75/22,50
6,47/7,77 6.92/8,30

8,48/10,18 9,15/10,98

15,40/18,48
5,58/6,70
7,59/9,11

16,07/19,29
6,47/7,77 6,70/8,04
8,26/9,91 8,93/10,71

16,96/20,36 17,19/20,63
5,36/6,43 5,36/6,43

7,14/8,57 7,14/8,57

11,38/13,66
4,02/4,82

7,37/8,84

7,81/9,38

rozetta WB

5,13/6,16
7,59/9,11

10,04/12,05
4,02/4,82
8,26/9,91

15,40/18,48
4,02/4,82
8,26/9,91

38,17/45,80
10,49/12,59
20,54/24,64

fogantyú fogantyú

fogantyú fogantyú 16,29/19,55 16,29/19,55

fogantyú fogantyú 14,96/17,95

fogantyú

rozetta WK,
fogantyú

fogantyú 14,06/16,88

rozetta WC
rozetta WK, WB
fogantyú

rozetta WC
rozetta WK, WB
fogantyú

rozetta WC
rozetta WK, WB
fogantyú

satin króm

hasított lemez

króm satin króm

króm matt

brushed nikkel, antique brass nikkel satin brushed nikkel

nikkel satin

hasított lemez

nikkel
brushed

nikkel satin, satin króm nikkel satin brushed nikkel

nikkel-matt,

glossy króm
króm,
brushed nikkel, graphite 

brushed nikkel
glossy króm, brushed króm,

szín szín

szín szín

szín szín

szín
szín

szín szín

szín szín
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EXI

hasított lemez

UNI

hasított lemez

rozetta WK,WB
rozetta WC

hasított lemez

rozetta WC

INV

hasított lemez

AUT

EST

hasított lemez

rozetta WK
rozetta WB
rozetta WC

IMA-O INOX

hasított lemez

rozsdamentes acél

VER

hasított lemez

SEM

hasított lemez

rozetta WK, WB
rozetta WC

LAT

hasított lemez

rozsdamentes acél

ARA

hasított lemez

IBI

hasított lemez

19,42/23,30
9,38/11,25

19,87/23,84

24,33/29,20 24,33/29,20    24,33/29,20
10,49/12,59 10,49/12,59 10,49/12,59

20,54/24,64 20,54/24,64 20,54/24,64

60,27/72,32
11,38/13,66

22,32/26,79 22,32/26,79

19,42/23,30
5,36/6,43
6,70/8,04

35,94/43,13
12,50/15,00

24,11/28,93

����
structural

11,61/13,93 11,16/13,39 11,38/13,66
4,46/5,36 4,46/5,36 4,46/5,36
6,70/8,04 6,47/7,77 6,70/8,04

24,11/28,93
6,70/8,04

8,93/10,71

24,55/29,46
24,55/29,46
34,82/41,79

11,16/13,39
7,14/8,57
9,82/11,79

25,67/30,80
10,27/12,32

19,20/23,04

rozetta WC
rozetta WK, WB
fogantyú

rozetta WC
rozetta WK, WB
fogantyú

rozetta WC
rozetta WK, WB
fogantyú

rozetta WC
rozetta WK, WB
fogantyú

fogantyú fogantyú

fogantyú fogantyú + rozetta WK
fogantyú + rozetta WB
fogantyú + rozetta WC

rozetta WC
WK,WB

rozetta WB
rozetta WK
fogantyú

rozetta WC
rozetta WK,WB
fogantyú 

rozetta WC
WK,WB
fogantyúrosette 

e
feket
fehér,

shiny 

fekete mat

8,04/9,64

5,36/6,43

17,19/20,63

7,37/8,84

4,69/5,63

16,52/19,82

satin 

fekete fekete

fogantyúrosette

króm
brushed

glossy króm, brushed króm,  titanium,

11,38/13,66

króm,5me7/64,29

króm/feket
rozsdamentes acél, króm

króm/fehér
e

satin króm/fehér
króm/fekete

nikkel
brushed 
shiny króm,

22,32/26,79
11,38/13,66

brushed nikkel 33,71/40,45
glossy króm, brushed króm,

hasított lemez

brushed nikkel, fekete

brushed nikkel, fekete
glossy króm, brushed króm,  titanium,nikkel

szín szín

szín szín

szín szín

szín fehér mat szín

szín

TWI

szín

szín szín
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HIG

hasított lemez

rozsdamentes acél

NIQ

hasított lemez

rozsdamentes acél

rozetta WK,WB
rozetta WC

SAT

hasított lemez

rozsdamentes acél

rozetta WK,WB
rozetta WC

LAT

hasított lemez

rozsdamentes acél

rozetta WK,WB
rozetta WC

PAT

hasított lemez

rozsdamentes acél

rozetta WK,WB
rozetta WC

HALL

hasított lemez

GAL (left, right)

long plate spacing: 72 mmlong plate spacing: 72 mm

PRI

hasított lemez

szálcsiszolt króm, fekete 

rozetta WC 

CYLINDERS

henger  
méret Gyártó 

LumenHARMÓNIA

LOB30x351 x x x

LOB30x302 x x

LOB30x403 x

LOB35x304 x x

falcos rendszerű ajtónak szánt falcos rendszerű ajtónak szánt

15,85/19,02
4,02/4,82
6,92/8,30

11,16/13,39
4,91/5,89
7,14/8,57

22,10/26,52
22,10/26,52

25,89/31,07

4,02/4,82
6,92/8,30

15,85/19,02
4,02/4,82
6,92/8,30

13,17/15,80
4,02/4,82
6,92/8,30

9,38/11,25 12,72/15,27

egyszárnyútípus,
nem falcos

kétszárnyú
nem falcosnem falcos elektromos 

ütközővel
nem falcos 
kétszárnyú típusegyszárnyú típus,

falcos falcos kétszárnyú 
típus

beltéri ajtók

rozetta WB
rozetta WK Egyedi árazást igényel.
fogantyú

fogantyú

rozetta WC
WK,WB
fogantyúrosette 

fogantyú + rozetta WK fogantyú 7,81/9,38

fogantyú + rozetta WB
fogantyú + rozetta WC

fogantyú fogantyú

fogantyú WK, WB fogantyú WK,WB

fogantyú WC fogantyú WC

Típus A, Típus B Típus A, Típus B Típus A, Típus B

króm/brushed nikkel, antique brass

nikkel-matt, platina
nikkel, antik réz 
króm, ecsetelt  

szín

Az ajtó színében lévő betét elérhető. Betét-kompatibilis fogantyú 

szín szín

szín szín

szín szín

szín

TRI

szín

WK - kulccsal működtethető, WB - henger típus, WC - fürdőszoba privacy lock típus 

7,81/9,38 10,94/13,13
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falcos
RENDSZER

”80”-”100”

IN
D

O
O

RT
EC

H

Class III

Ajtó fa vagy fém kerettel. Ajtólap egy fából készült sínből és két HDF deszkával 
ellátott oszlopból áll. A töltet perforált táblából, opcionálisan masszív deszkából 
vagy speciális INDOORTECH szerkezetből (37dB változat) készül.
Névleges levélvastagság: 46 mm. 

CER PLUS ajtó, 00 mintás, rögzített fa ajtókeret 

CER PLUS ajtó, 00 mintás, rögzített fa ajtókeret 

fogantyú + felső zár felső rozetta + felső zár 

hangszigetelés: hangszigetelés:
D1 - 25, D2 - 25 osztály, D1 - 25 osztály, D2 - 25, Rw osztály = B 
osztály Rw = 27 dB27 d D1 - 35 osztály, D2 - 30 osztály, D1 
osztály - 35, D2 - 30 osztály, Rw = 37 dB osztály Rw = 37 dB (fa 
küszöbű ajtó), (fa küszöbű ajtó), D1 - 30 osztály, D2 - 30 osztály, 
D1 - 30 osztály, D2 - 30 osztály, Rw = 37 dBss Rw = 37 dB 
(csepegtetős ajtó (leereszthető tömítéssel ellátott ajtó) le- 
tömítés) mechanikai osztály 3 mechanikai osztály 3 egyetértés a 
PN-EN 1192: 2001 szerint a PN-EN 1192: 200 szerint ITITB 
műszaki jóváhagyás: ITB-KOT-2019/0742 1B kiadás műszaki 
jóváhagyás: ITB-KOT-2019/0742 1. kiadás 

rozsdamentes acél küszöb tölgy küszöb 

 
nettó / gross price of the leaf (EUR, VAT 20%)
215,63 / 258,75

CER PLUS
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VÁLTOZAT

AJTÓ TOKOK falcos
RENDSZER

állítható for 
entrance doors

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
fából készült ajtókeret: fehér (RAL 9003) és grafit (RAL 7024) színű, 
festett, furnérozott vagy fóliával vagy az ajtólap színéhez illeszkedő 
CPL 0,15 mm-es laminátummal 
fix fém ajtókeret vastagságból fémlemezből
1,5 mm, porfestékkel fehér (RAL 9016), fehér (RAL 9003), szürke (RAL 
7047), grafit (RAL 7024), barna (RAL 8014) vagy bézs (RAL 1001) színben 

állítható becsavarható csuklópántok „80” - „100” - 3 db 
independent levering protection bolts - 2 pcs
hárompontos hengerzárak (hengerek nem tartoznak 
hozzá) - 2 db, fogantyútávolság 72 mm 
tölgyfa küszöb 20 mm magassággal 
ezüst néző 
MÉRETEK

alapértelmezett:
ajtó fából készült ajtókerettel: 895x2067 mm, 995x2067 mm, 
855x2067 mm
ajtó fém ajtókerettel: 897x2068 mm, 997x2068 mm 
90 Plus változat (amely lehetővé teszi, hogy min. 900 mm tiszta 
nyitást kapjon, ha az ajtólapot 90 ° -os szögben nyitják):
ajtó fa ajtókerettel: 1005x2067 mm
ajtó fém ajtókerettel: 1007x2068 mm 
a kialakítás lehetővé teszi az ajtó max. 50 mm (nem 
alkalmazható a fém ajtókeretre) 

állítható fa ajtókeret kiszélesedő panelekkel, 
szögletes boltívekkel és álarcokkal p. 169

festett fém ajtókeret a RAL és NCS 
paletta színeiben kapható 

upon consultation
with the Sales

Department
csepp-pecsét (küszöb nélkül) 
csuklópántok zárási funkcióval - csak a fa ajtókeret 

teljes forgácslap töltés 
ajtó (Hd) magassága 1950, 2000 mm (a fa ajtókeretre 
vonatkozik) 
csuklósapkák: 
fehér / barna 
króm / nikkel matt 
arany matt 
panoráma néző 
változtassa meg a standard tölgyfa küszöb színét 
fekete, szürke, barna színre 
GAR fogantyú fekete színben 
A GAR felső rózsa fekete színű 
WILKA henger fekete színben 
levélszél fekete, szürke vagy grafit színű 

CER ALU kapható a LONE, STONE, furnér színekkel
(kapható más színekben és vízszintesen
a fejlesztési projektekkel kapcsolatos megkeresések fedélzeti ellátása). 
Lásd az alábbi példamutatókat: 

HIGH 
LONE
CPLECO 

SZÍNEK

SONE
SONE
CPL

FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ FA AJTÓ TOK FIX FÉM AJTÓ TOK

FESTETT

pattern W1 pattern W2 pattern W3

pattern W4 pattern W5 pattern W6

UT 
PLUS

 

+ 64,29/77,14 + 64,29/77,14 + 43,53/52,23

+ 41,74/50,09 + 64,29/77,14 + 77,01/92,41

felár a fehér alapszínért (RAL 9003) a RAL és az NCS 
színcsoportok szerint (9. oldal) 

69,20/83,04 93,75/112,50  120,54/144,64  139,29/167,14 160,71/192,86

296,88/356,25 

237,95/285,54 

253,57/304,29 

250,00/300,00 

272,32/326,79 
296,88/356,25 

320,31/384,38 

334,82/401,79 

367,19/440,63 

296,88/356,25 

312,50/375,00 

323,66/388,39 

345,98/415,18 
367,19/440,63 

390,63/468,75 

408,48/490,18 

50,22/60,27
+20%

40,18/48,21

14,73/17,68

26,79/32,14

+10%

2,23/2,68
5,58/6,70

8,93/10,71

8,93/10,71

46,43/55,71
18,08/21,70
34,60/41,52

size ”100”
SONE CPL felület 
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

CSOPORT A 
VENEERED

CSOPORT B  
VENEERED

CSOPORT C 
VENEERED

FESTETT

312,50/375,00

297,99/357,59

274,55/329,46

250,00/300,00

227,68/273,21

231,25/277,50

215,63/258,75

274,55/329,46

386,16/463,39

368,30/441,96

344,87/413,84

323,66/388,39

301,34/361,61

290,18/329,46

274,55/329,46

344,87/413,84

verzió 00 verzió 37 dB 00

SZÉLESSÉG SZÉLESSÉG

So Sd Ss Sc
897818871881“80”
997918971981“90”

1007928981“90 PLUS” 991
1081 1071 1018 1097“100”

MAGASSÁG Hd Hs Ho Hc
2055 2020 2060 2068

TÍPUS So Sd Ss Sop1 Sop2
958948778855875“855”
998988818895915“80”

109810889189951015“90”
118811789281005“90 PLUS” 1025
11981188101810951115“100”

MAGASSÁG Hd Hs Ho Hop1 Hop2
2067 2020 2080 2114 2119

TÍPUS

* felár ellenében vehető igénybe, egyeztetve az értékesítési részleggel 

fa ajtókeret
with a fix

fa ajtókeret
with a fix

CERBER PLUS

Csoport I Csoport II Csoport III Csoport  IV Csoport  V

rendszer fix tok
INDOORTECH 

fém tok
with a fix 

fém tok
with a fix 

fix fém tok

0.2 mm
CPL
LAMINÁLT

0.5 mm*
CPL
LAMINÁLT

0.7 mm*
CPL
LAMINÁLT

HPL*
LAMINÁLT

CSOPORT C

CSOPORT B

CSOPORT A

LAMINAT CPL 0,2 mm

HIGH, SONE,  LONE
UT PLUS
ECO
(FEHÉR RAL 9003)
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falcos
RENDSZER

“80”-“100”

IN
D

O
O
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EC

H

Class III

CER PLUS RC2 ajtó, 00 mintás, RAL 9005 fix fém ajtókeret 

CER PLUS RC2 ajtó, 00 mintás, egyoldalúan állítható fa ajtókeret 

szalag típusú zár szalag típusú zár 

 

Névleges levélvastagság: 46 mm.
(37dB változat).
masszív deszkából vagy speciális INDOORTECH szerkezetből
rakodólapból készül. A töltés perforált deszkából, opcionálisan
Ajtólap fából készült sínből és két HDF-táblával ellátott
Ajtó rögzített és állítható fa ajtókerettel vagy fém ajtókerettel.
közüzemi épületek.
helyiségekben
hogy pl. lakások többcsaládos épületekben vagy nyilvános
A folyosókról vagy lépcsőkből vezető belső bejárati ajtó

nettó / gross price of the leaf (EUR, VAT 20%)
279,02 / 334,82

RC2
CER PLUS
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So

Sd

Sc

So

Sd

állítható csavaros csuklópántok - 3 db 
szalag típusú zár (távolság: 72 mm) négypontos rögzítőcsavarral 
állítható megerősített reteszelőlemezek (fa ajtókerettel 
rendelkező ajtókhoz) 
biztonsági csavarok - 3 db 
kereső Ø15 
tölgy küszöb 
ezüst néző 
MÉRETEK

Ajtók fából készült ajtókerettel:
895x2067 mm, 995x2067 mm, 1095x2067 mm
90 Plus változat (amely lehetővé teszi a min. 900 mm tiszta 
nyitást, ha az ajtólap 90 ° -os szögben nyitva van): 1005x2067 mm 
Nem szabványos magasságú ajtók állnak rendelkezésre. 
Ajtók fém ajtókerettel:
897x2068 mm, 997x2068 mm, 1097x2068 mm
90 Plus változat (amely lehetővé teszi a min. 900 mm tiszta 
nyitást, ha az ajtólap 90 ° -os szögben nyitva van): 1007x2068 mm 
Nem szabványos magasságú ajtók állnak rendelkezésre. 

size “100”
teljes lapkitöltés
SONE CPL felület 
alumínium dekorok (nem alkalmazható 37dB-re) 
teljes osztályú hengerek ezüst vagy nikkel szatén színben 
GARDA fogantyú és rozetta ezüst színben 
csepppecsét (küszöb nélkül) 
lapos dekoráció dekoratív profilozott 
szalagokból, alumínium dekorokból és 
dekoratív marás hornyok formájában 

az értékesítési 
részleggel folytatott 

konzultáció után 
panoráma néző 
változtassa meg a standard tölgyfa küszöb színét fekete, 
szürke, barna színre 
GAR fogantyú fekete színben 
A GAR felső rózsa fekete színű 
WILKA henger fekete színben 
levélszél fekete, szürke vagy grafit színű 

* elérhető az értékesítési részleggel egyeztetve 

SZÍNEK

FESTETT

HIGH 
LONE
CPLECO SONE

SONE
CPL

VÁLTOZAT 00 37 dB 00

tölgy küszöb 

rozsdamentes acél küszöb 

UT 
PLUS

SZÉLESSÉG [mm]
Sc Sd So

“80” 887871897
“90” 987971997

“90 Plus” 9979811007
“100” 108710711097

MAGASSÁG [mm]
Hc Hd Ho

194619381951
199619882001
206320552068
216321552168
226322552268

FÉM AJTÓ TOK

H
o

H
d

H
c

SZÉLESSÉG [mm]
Sd So

895“80” 925
995“90” 1025

1005“90 Plus” 1035
1095“100” 1125

FA AJTÓ TOK 

H
d

H
o

So - a beépítési furat szélessége 
Sd - az ajtókeret külső szélessége 
Sc - az ajtókeret teljes szélessége 

MAGASSÁG [mm]
Hd Ho

19651950
20822067
21822167
22822267

AJTÓ TOKOK

Ho - beépítési furat magasság 
Hd - ajtókeret külső magasság 
Hc - teljes ajtókeret magasság 

 
 

 

 

 

 
 

 

390,63/468,75 

301,34/361,61 

316,96/380,36 

323,66/388,39 

345,98/415,18 
323,66/388,39 

323,66/388,39 

390,63/468,75 

412,95/495,54 

323,66/388,39 

339,29/407,14 

345,98/415,18 

368,30/441,96 
345,98/415,18 

345,98/415,18 

412,95/495,54 

435,27/522,32 

345,98/415,18 

361,61/433,93 

368,30/441,96 

390,63/468,75 
368,30/441,96 

368,30/441,96 

435,27/522,32 

412,95/495,54 

435,27/522,32 

435,27/522,32 

457,59/549,11 

457,59/549,11 

479,91/575,89 

felár a fehér alapszínért (RAL 9003) a RAL és az NCS 
színcsoportok szerint (9. oldal) 

69,20/83,04 93,75/112,50  120,54/144,64  139,29/167,14 160,71/192,86

+20%
26,79/32,14
50,22/
22,10/
31,25/

40,18/

8,93/10,71

46,43/55,71
18,08/21,70

34,60/41,52

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

CSOPORT C
VENEERED 

CSOPORT B
VENEERED 

CSOPORT A
VENEERED 
SONE

LONE CPL

LAMINAT CPL 0,2 mm

HIGH
UT PLUS
ECO

A
CSOPORT 
VENEERED

B
CSOPORT 
VENEERED

C
CSOPORT 
VENEERED

412,95/495,54

390,63/468,75

368,30/441,96

301,34/361,61

301,34/361,61

323,66/388,39

301,34/361,61

294,64/353,57

279,02/334,82

368,30/441,96

Csoport I Csoport II Csoport III Csoport  IV Csoport  V

0.2 mm
CPL
LAMINÁLT

0.5 mm*
CPL
LAMINÁLT

0.7 mm*
CPL
LAMINÁLT

HPL*
LAMINÁLT

(FEHÉR RAL 9003)
FESTETT

tokkal
fix fém 

tokkal
fix fa 

tokkal
 fixfém 

tokkal
fixfa 
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CER PLUS 
RC2

szalag típusú zár és fogantyú 
fekete színben 

Rebated
RENDSZER

„80”-„100”

IN
D

O
O

RT
EC

H

ÚJ

CER PLUS RC2 ajtó, W1S mintázat, az ajtó külső oldalán fekete színű üveg 
rátéttel, RAL 9005 színű rögzített fém ajtókerettel 

Class III

üvegrátét - ÚJ 

CER PLUS RC2 ajtó, W1S mintás üvegrátéttel, RAL 9005 színű fix fém ajtókeret, ajtó befelé nyitva 

Egyedi árazást igényel. 

színű fémváz vagy egy 244 LONE fekete színű faváz.
található.Az applikációt tökéletesen kiegészíti egy RAL 9005 fekete 
kinyúlik).Csak az ajtó külső oldalán, vagyis mindig a lépcső oldalán 
Üvegrátét ragasztva az ajtólap felületére (körülbelül 1 mm-re 
Névleges levélvastagság: 46 mm.
INDOORTECH szerkezetből (37dB változat).
perforált deszkából, opcionálisan masszív deszkából vagy speciális
és két HDF lap tetejére állított mozaiklemez. A töltés elkészült
ajtókerettel vagy fém ajtókeret. Ajtólap fából készült sínből készült
helyiségekben közüzemi épületek. Ajtó rögzített és állítható fa
hogy pl. lakások többcsaládos épületekben vagy nyilvános
A folyosókról vagy lépcsőkből vezető beltéri bejárati ajtó
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VÁLTOZAT W1S W1S 37 dBW1S 37 dBW1S

felső rozetta fekete színű 
gombbal 

fekete színű reteszelőlemez 

fekete színű üvegrátét az ajtó külső oldalán 
állítható csavaros csuklópántok - 3 db 
fekete színű kupakok komplett zsanérokhoz 
szalag típusú zár (távolság: 72mm) négypontos reteszelő rendszerrel 
állítható megerősített reteszelőlemezek fekete színben 
biztonsági csavarok, ezüst színű - 3 db 
kereső, ezüst színű Ø15 
tölgy küszöb 
MÉRETEK
Ajtók fából készült ajtókerettel:
895x2067 mm, 995x2067 mm, 1095x2067 mm
90 Plus változat (amely lehetővé teszi, hogy min. 900 mm-es nyílása tiszta 
legyen, ha az ajtólapot 90 ° -os szögben nyitják): 1005x2067 mm
Nem szabványos magasságú ajtók kaphatók. 
Ajtók fém ajtókerettel:
897x2068 mm, 997x2068 mm, 1097x2068 mm
90 Plus változat (amely lehetővé teszi, hogy min. 900 mm tiszta nyitást kapjon, 
ha az ajtólapot 90 ° -os szögben nyitják): 1007x2068 mm
Nem szabványos magasságú ajtók kaphatók. 

size “100”
szilárd forgácslap töltés 
SONE CPL felület 
teljes osztályú hengerek ezüst vagy nikkel szatén színben 
csepp-pecsét (küszöb nélkül) 
a tölgy küszöbének megváltoztatása rozsdamentes 
acél küszöbre (a fém ajtókeretre vonatkozik) 
GAR fogantyú fekete színben 
A GAR felső rózsa fekete színű 
WILKA henger fekete színben 
levélszél fekete, szürke vagy grafit színű 
a tölgy küszöbének megváltoztatása szürke, barna vagy fekete színűre - p. 138 

So

Sd

Sc

So

Sd

SZÉLESSÉG [mm]
Sc Sd So

“80” 887871897
“90” 987971997

“90 Plus” 9979811007
“100” 108710711097

MAGASSÁG [mm]
Hc Hd Ho

194619381951
199619882001
206320552068
216321552168
226322552268

FÉM AJTÓ TOK

H
o

H
d

H
c

SZÉLESSÉG [mm]
Sd So

895“80” 925
995“90” 1025

1005“90 Plus” 1035
1095“100” 1125

FA AJTÓ TOK 

H
d

H
o

So - a beépítési furat szélessége 
Sd - az ajtókeret külső szélessége 
Sc - az ajtókeret teljes szélessége 

MAGASSÁG [mm]
Hd Ho

19651950
20822067
21822167
22822267

AJTÓ TOKOK

Ho - beépítési furat magasság 
Hd - ajtókeret külső magasság 
Hc - teljes ajtókeret magasság 

* elérhető az értékesítési részleggel egyeztetve 

SZÍNEK

FESTETT

HIGH 
LONE
CPLECO SONE

SONE
CPL

UT 
PLUS

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

A
CSOPORT 
VENEERED

B
CSOPORT 
VENEERED

C
CSOPORT 
VENEERED

0.2 mm
CPL
LAMINÁLT

0.5 mm*
CPL
LAMINÁLT

0.7 mm*
CPL
LAMINÁLT

HPL*
LAMINÁLT
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falcos
RENDSZER

”80”-”100”

IN
D

O
O
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EC

H

Class IV

B-30 ajtó, W0 mintás, rögzített fa ajtókeret 

B-30 ajtó, W0 kivitel, rögzített fa ajtókeret 

zsanér emelő védőcsavarok 

fogantyú felső rozetta 

betörési ellenállás
INDOORTECH B-30 - RC3 osztály a PN-EN 1627: 

2012 szerint INDOORTECH C-30 - RC3 osztály a PN-EN 1627: 2012 
szerint - C osztály a PN-B-92270: 1990 füstszabályozás szerint: Sa, S200 
osztály 

ire ellenállás: EI230 osztály
hangszigetelés: D1-35, D2-35, Rw = 37 dB
4 mechanikai osztály a PN-EN 1192: 2001 szerint
ITB műszaki jóváhagyás: ITB – KOT-2018/0713 1. 

kiadás 

 

vastagsága 56 mm.
tetején. A kitöltés speciális INDOORTECH szerkezet. Az ajtólap
Ajtólap fából készült sínből és cölöpökből áll, két HDF deszkával
többcsaládos épületekben vagy közüzemi épületek helyiségeiben.
Belső bejárati ajtó vezet a folyosókról vagy lépcsőházakból pl. �ats

nettó / gross price of the leaf (EUR, VAT 20%)
C-30 506,70 / 608,04
B-30 368,30 / 441,96

B-30/C-30
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AJTÓ TOKOK

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
rögzített fenyőfa ajtókeret 
C-30: fogantyú és tányérkészlet hengervédelemmel, 
6. osztályú hengerek (nikkel-szatén) 
B-30: előre fúrva a GARDA fogantyúhoz 
szalagtípusú négypontos (B-30) / ötpontos (C-30) csavarzár, távolság: 72 
mm, szín: ezüst 
állítható csavaros csuklópántok („80” - „90” - 3 db; „100” - 4 db) 
emelő védőcsavarok - 5 db 
tölgyfa küszöb 20 mm magassággal
MÉRETEK

szabvány: 1012 x 2075 mm
opcionális: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 
980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm 
90 Plusz szélesség - 1032x2075 mm (lehetővé téve a min. 900 
mm tiszta nyitást, ha az ajtólapot 90 ° -os szögben nyitják) 

SONE CPL felület 
állítható ajtókeret p. 169
GAR rozetta ezüst színben 

3. osztályú ezüst színű GAR fogantyú
teljes osztályú hengerek ezüst színben 
panoráma néző 
méret 1112 x 2175 mm 
GAR fogantyú fekete színben 
A GAR felső rózsa fekete színű 
WILKA henger fekete színben 
változtassa meg a szokásos tölgyfa küszöb színét fekete, szürke, 
barna színre 138 o.
levélszél fekete, szürke vagy grafit színű 

JEGYZET! Az ajtót automatikus ajtócsukóval kell ellátni, amely megfelel a PN-EN 
1154: 1999 / A1: 2004 / AC: 2010 szabvány követelményeinek, és az ajtókilincseket, 
amelyek megfelelnek a PN-EN 1906: 2012 szabvány követelményeinek, hogy 
megfeleljenek tűzállósági körülmények. Annak biztosítása érdekében, hogy az ajtó 
megfeleljen a betörésgátló előírásoknak, az ajtókilincseknek meg kell felelniük 
legalább a 3. osztályú betörésállósági osztálynak, míg az ajtózár hengereknek meg kell 
felelniük legalább a 4. osztályba tartozó kulcsokkal kapcsolatos ellenállási osztálynak 
és min. 1. osztályú támadásállósági besorolás a PN-EN 1303: 2007 + AC: 2008 
szabvány szerint. 

HIGH 
LONE
CPLECO 

SZÍNEK

VÁLTOZAT W0

Door size 
(mm) Sd (mm) So (mm) Sop (mm) Hop (mm) Hd (mm) Ho (mm)

2090207521301143105010321032x 2075
2090207521301123104010121012 x 2075
2015200020551123104010121012 x 2000
1965195020051123104010121012 x 1950
20902075213010911010980980 x 2075
20152000205510911010980980 x 2000
19651950200510911010980980 x 1950
209020752130991910880880 x 2075
201520002055991910880880 x 2000
196519502005991910880880 x 1950

SONE
SONE
CPL

Standard: rögzített fenyőfa ajtókeret 

Sd

So

55 mm

10
0 

m
m

Opcionálisan: egyoldalúan állítható ajtókeret 

Sd

So

Sop

10
0 

m
m

Sd - ajtókeret külső szélessége 
So - beépítési furatszélesség 
Sop - architrave külső szélessége 
Hd - ajtókeret külső magassága 
Ho - beépítési furatmagasság 
Hop - architrave külső magasság 

* felár ellenében vehető igénybe, az értékesítési részleggel egyeztetve 
FESTETT

UT 
PLUS

FESTETT
fehér 

RAL 9003*
UT PLUSECO

HIGH 
LONE 

CPL
SONE

B-30 466,52/559,82  368,30/441,96  383,93/460,71  390,63/468,75

C-30 585,94/703,13  506,70/608,04  522,32/626,79  517,86/621,43

B-30 412,95/495,54   466,52/559,82  489,96/587,95 513,39/616,07

C-30 540,18/648,21   585,94/703,13  672,77/807,32 700,89/841,07

* ökológiai akrilfestékek, RAL és NCS paletta színei (kivéve a fémet) - felár a 
színcsoportok szerint (9. oldal) 

NOWOŚĆ

felár a fehér alapszínért (RAL 9003) a RAL és az NCS 
színcsoportok szerint (9. oldal) 

69,20/83,04 93,75/112,50  120,54/144,64  139,29/167,14 160,71/192,86

50,22/60,27

15,63/18,75

40,40/48,48

46,43/55,71

18,08/21,70

+10%

36,83/44,20

31.25/37,50

TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

A
CSOPORT 
VENEERED

B
CSOPORT 
VENEERED

C
CSOPORT 
VENEERED

CSOPORT C
CSOPORT B
CSOPORT A

VENEERED

Csoport I Csoport II Csoport III Csoport  IV Csoport  V

tölgy küszöb

CPL 0,2 mm
LAMINÁLT

0.2 mm
CPL
LAMINÁLT

0.5 mm
CPL
LAMINÁLT

HPL*
LAMINÁLT
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falcos
RENDSZER

”80”-”100”
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Class IV

Belső bejárati ajtó vezet a folyosókról vagy lépcsőházakból pl. 
többcsaládos épületekben vagy közműépületek helyiségeiben. Ajtó 
ajtó fából készült sínből és cölöpökből áll, két HDF deszkával 
tetején. A kitöltés speciális INDOORTECH szerkezet. 
Levélvastagság: 50 mm. 

RC3 ajtó, W0 mintás, rögzített fa ajtókeret 

RC3 ajtó, W0 mintás, rögzített fa ajtókeret 

zsanér fém ajtókeret 

betörésállóság: RC3 osztály szerint
a PN-EN 1627: 2012 szerint
hangszigetelés: D1-30, D2-30, Rw = 32 dB
4 mechanikai osztály a PN-EN 1192: 2001 szerint ITB 
műszaki jóváhagyás: ITB – KOT-2018/0713 1. kiadás 

fogantyú felső rozetta 

  

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
345,98 / 415,18

RC3
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fém vagy rögzített fa ajtókeret 
tölgyfa küszöb 20 mm magassággal 
szalag típusú négypontos csavarzár (2 csavar, 2 kampó), 
távolság: 92 mm, szín: ezüst 

pcs

fém ajtókeret:
ajtó ajtólap (árengedményben): 924 x 2022 mm
ajtó (az ajtókeret külső oldalán): 1004 x 2071 mm 
fa ajtókeret:
ajtó (az ajtókeret külső oldalán): 1012 x 2075 mm 
opcionális méretek (fából készült ajtókeret): 880x1950 mm; 
880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm; 
980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm 
szélesség 90 Plus - 1024x2075 mm (1032x2075 mm a fa ajtókeret 
változatban) lehetővé teszi, hogy min. 900 mm, ha az ajtó ajtót 90 ° -
os szögben nyitják 

SONE CPL felület 
állítható fa ajtókeret p. 169
GAR rozetta ezüst színben 
3. osztályú GAR fogantyú (távolság: 92 mm) ezüst színben 
6. osztályú hengerek, ezüst vagy nikkelszatén színben 
panoráma néző 
a tölgy küszöbének megváltoztatása rozsdamentes 
acél küszöbre (a fém ajtókeretre vonatkozik) 
GAR fogantyú fekete színben 
A GAR felső rózsa fekete színű 
WILKA henger fekete színben 
változtassa meg a standard tölgyfa küszöb színét fekete, szürke, 
barna színűre - 138 o.
ajtólap éle fekete, szürke vagy grafit színben 

VÁLTOZAT W0

SZÍNEK

JEGYZET! Annak biztosítása érdekében, hogy az ajtó megfeleljen a betörésgátló 
előírásoknak, az ajtókilincseknek meg kell felelniük legalább a 3. osztályú 
betörésállósági osztálynak, míg az ajtózár hengereknek meg kell felelniük legalább a 
4. osztályba tartozó kulcsokkal kapcsolatos ellenállási osztálynak és min. 1. osztályú 
támadásállósági besorolás a PN-EN 1303: 2007 + AC: 2008 szabvány szerint. 

falcos
RENDSZER

AJTÓ TOKOK

HIGH CPLECO SONE

SONE

CPL

* felár ellenében vehető igénybe, az értékesítési részleggel egyeztetve 

FESTETT

rozsdamentes acél küszöb

UT 
PLUS

FESTETT
fehér 

RAL 9003*
UT PLUSECO

HIGH 

LONE CPL

SONE

VENEERED

RC3 ajtók
fa ajtókerettel 443,08/531,70 466,52/559,82 489,96/587,95

RC3 ajtók
fém ajtókerettel 466,52/559,82 489,96/587,95 513,39/616,07

* ökológiai akrilfestékek, RAL és NCS paletták színei (kivéve a fémet) - 
LONE felár színcsoportok szerint (9. oldal) 

RC3 ajtók
fa ajtókerettel 
RC3 ajtók
fém ajtókerettel 

443,08/531,70 345,98/415,18 361,61/433,93 368,30/441,96 390,63/468,75

390,63/468,75368,30/441,96466,52/559,82 383,93/460,71 412,95/495,54

felár a fehér alapszínért (RAL 9003) a RAL és az NCS 
színcsoportok szerint (9. oldal) 

69,20/83,04 93,75/112,50  120,54/144,64  139,29/167,14 160,71/192,86

50,22/60,27

15,63/18,75
40,40/48,48

31,25/37,50
10,94/13,13

46,43/55,71

18,08/21,70
34,60/41,52

8,93/10,71

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

CSOPORT A CSOPORT B CSOPORT C

A
CSOPORT 
VENEERED

B
CSOPORT 
VENEERED

C
CSOPORT 
VENEERED

MÉRETEK
előfúrva a GARDA fogantyúhoz (távolság: 92 mm)
betörés elleni csavarok - 5 db
3 síkban állítható forgópántok, ezüst színben - 4

Csoport I Csoport II Csoport III Csoport  IV Csoport  V

rendszer fix tok
INDOORTECH fix fém tok

tölgy threshold

CPL 0,2 mm
LAMINÁLT

0.2 mm
CPL
LAMINÁLT

0.5 mm*
CPL
LAMINÁLT

HPL*
LAMINÁLT
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falcos
RENDSZER

“80”-“100”

IN
D

O
O

RT
EC

H

Class IV

RC4 ajtó, 00 mintás, rögzített fém ajtókeret 

RC4 ajtó, 00 mintás, rögzített fém ajtókeret 

betörésállóság: RC3 osztály szerint
a PN-EN 1627: 2012 szerint, C osztály a PN-B-92270: 1990 szerint, 
hangszigetelés: Rw = 37 dB, D1-35, D2-30
mechanikai szilárdság: 4-es osztály
a PN-EN 1192: 2001 szerint
mechanikai tartósság: 5. osztály szerint
a PN-EN 12400: 2004 szerint 

tárgy pántja emelő védőcsavarok 

szalag típusú zár szalag típusú zár 

  

rozsdamentes acél 1,5 mm vastag küszöb.
50 mm. Rögzített fém ajtókeret 1,5 mm vastag DC01 lemezből,
készlet, acélrudakkal megerősítve. Ajtólap vastagsága
lemezzel megerősített mozaikkészleten alapul. A töltés egy forgácslap
Speciális INDOORTECH szerkezet, tömörfa sínen és rétegelt
átjárók záródásaként vannak kialakítva. Befelé és kifelé nyitva.
A belső bejárati ajtók a lépcső vagy a folyosó és a szobák közötti belső
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, ÁFA 20%)
502,23 / 602,68

RC4
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szalag típusú zár ötpontos reteszelő rendszerrel 
állítható szögű 3D zsanérok - 2 db 
biztonsági csavarok - 5 db 
Torontói nyél és rózsa Axa - ezüst színű 
teljes osztályú hengerek 
MÉRETEK

Ajtók fém ajtókerettel:
904x2066 mm, 1004x2066 mm, 1104x2066 mm 
90 Plus változat (amely lehetővé teszi, hogy min. 900 mm tiszta nyitást kapjon, 
ha az ajtó ajtót 90 ° -os szögben nyitják): 1024x2066 mm
Nem szabványos magasságú ajtók kaphatók 
maximális mérete 1104x2166 mm 

CPL 0,5 mm, 0,7 mm laminált 
szélesség "80"
szélesség "90", "100"
szélessége 1104 mm
magassága 2166 mm 

panoráma néző 
A TOR fogantyú színe fekete színre vált 
A TOR felső rózsa színe fekete színűre változik 
6. osztályú henger színváltása feketére 
ajtólap éle fekete, szürke vagy grafit színben 

VÁLTOZAT FLUSH 00

AJTÓ TOKOK

* felár ellenében vehető igénybe, az értékesítési részleggel egyeztetve 

HIGH SONE
SONE
CPL

LONE
CPLECO 

SZÍNEK

FESTETT

Az ajtólap ára hengereket és kilincset tartalmaz. A 
műszaki paraméterek egy ajtó ajtót, ajtókeretet és 
rozsdamentes acél küszöböt tartalmazó készletre 
vonatkoznak. Az egyik ajtó készlet ára az ajtó ajtó ára + az 
ajtókeret ára + a rozsdamentes acél küszöb 

So

Sd

Sc

H
o

H
d

H
c

SZÉLESSÉG [mm] MAGASSÁG[mm]
HoHdHcSoSdSc

195419441966880860904“80”
2054204420669809601004“90”
21542144216610009801024“90 Plus”

108010601104“100”

FIX FÉM AJTÓ TOK

rozsdamentes acél küszöb 

UT 
PLUS

Torontói nyél és rozetta 
fekete színben 

 

 

 
 

549,11/658,93
502,23/602,68
517,86/621,43
526,79/632,14
526,79/632,14
526,79/632,14
526,79/632,14
549,11/658,93
604,91/725,89
694,20/833,04

felár a fehér alapszínért (RAL 9003) a RAL és az NCS 
színcsoportok szerint (9. oldal) 

69,20/83,04 93,75/112,50  120,54/144,64  139,29/167,14 160,71/192,86

+10%
+10%

22,10/26,52
33,26/39,91

198,66/238,39RC4 fix fém ajtókeret, DC01 lemez, vastagsága 1,5 mm 

rozsdamentes acél küszöb, vastagság 1,5 mm 22,32/26,79

10,94/13,13
15,63/18,75

7,81/9,38
4,46/5,36

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

VENEERED CSOPORT C
VENEERED CSOPORT B

HIGH
UT PLUS
ECO
FESTETT (WHITER AL 9003)

A
CSOPORT 
VENEERED

B
CSOPORT 
VENEERED

C
CSOPORT 
VENEERED

Csoport I Csoport II Csoport III Csoport  IV Csoport  V

VENEERED CSOPORT A
SONE
LONE CPL
LAMINÁLT CPL 0,2 MM

0.2 mm
CPL
LAMINÁLT

0.5 mm*
CPL
LAMINÁLT

HPL*
LAMINÁLT
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falcos
RENDSZER

„80”-„100”

IN
D

O
O

RT
EC

H

Class IV

ÚJ

A belső bejárati ajtók a lépcső vagy a folyosó és a szobák közötti belső 
átjárók záródásaként vannak kialakítva. Befelé és kifelé nyitva.
Speciális INDOORTECH szerkezet, tömörfa sínen és rétegelt lemezzel 
megerősített mozaikkészleten alapul. A töltés egy forgácslap készlet, 
acélrudakkal megerősítve. Ajtó ajtólap vastagsága 50 mm. Rögzített fém
ajtókeret 1,5 mm vastag DC01 lemezből, rozsdamentes acélból
1,5 mm vastag küszöb. 

Betörésállóság: RC4 osztály a PN-EN 1627: 2012 szerint C osztály a PN-
B-92270: 1990 szerint
Tűzszigetelés: - EI230 osztály
Hangszigetelés: Rw = 37 dB, D1-35, D2-30
Mechanikai szilárdság: 4. osztály a PN-EN 1192: 2001 szerint. 
Mechanikai tartósság: 5. osztály a PN-EN 16034: 2014 szerint 

RC4 ajtó, 00 mintás, rögzített fém ajtókeret 

RC4 ajtó, 00 mintás, rögzített fém ajtókeret 

tárgy pántja emelő védőcsavarok 

szalag típusú zár szalag típusú zár 

RC4 EI30
Egyedi árazást igényel. 
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rozsdamentes acél küszöb 

So

Sd

Sc

SZÉLESSÉG [mm]
SoSc Sd

880860904„80”
9809601004„90”

10009801024„90 Plus”
108010601104„100”

MAGASSÁG[mm]
HdHc Ho

195419441966
205420442066
215421442166

FIX FÉM AJTÓ TOK

H
o

H
d

H
c

JEGYZET! Annak biztosítására, hogy az ajtó megfeleljen a PN-EN 1154: 1999 / A1: 2004 / AC: 2010 szabvány szerinti betörésgátló előírásoknak. 

VÁLTOZAT flush 00

FELSZERELTSÉG

AJTÓ TOKOK

Torontói nyél és rozetta 
fekete színben 

* felár ellenében vehető igénybe, az értékesítési részleggel egyeztetve 

HIGH SONE
SONE
CPL

LONE
CPLECO 

SZÍNEK

Az ajtólap ára hengereket és kilincset tartalmaz. A 
műszaki paraméterek egy ajtó ajtót, ajtókeretet és 
rozsdamentes acél küszöböt tartalmazó készletre 
vonatkoznak. Az egyik ajtó készlet ára az ajtó ajtó ára + az 
ajtókeret ára + a rozsdamentes acél küszöb 

UT 
PLUS

ALAPÉRTELMEZETT
szalag típusú zár ötpontos reteszelő rendszerrel 
állítható szögű 3D zsanérok - 2 db 
biztonsági csavarok - 5 db 
Torontói nyél és rózsa Axa - ezüst színű 
teljes osztályú hengerek
intumáló tömítések 
összeegyeztethetetlen egy rejtett ajtócsukóval 
MÉRETEK

Ajtók fém ajtókerettel:
904x2066 mm, 1004x2066 mm, 1104x2066 mm 
90 Plus változat (amely lehetővé teszi, hogy min. 900 mm tiszta nyitást kapjon, 
ha az ajtó ajtót 90 ° -os szögben nyitják): 1024x2066 mm
Nem szabványos magasságú ajtók kaphatók 
maximális mérete 1104x2166 mm 

rögzített fém RC4 ajtókeret, DC01 lemez, vastagság: 1,5 mm 
rozsdamentes acél 1,5 mm vastag küszöb 
panoráma néző 
A TOR fogantyú színe fekete színre vált 
A TOR felső rózsa színe fekete színűre változik 
6. osztályú henger színváltása feketére 
ajtólap éle fekete, szürke vagy grafit színben 
automatikus ajtócsukó 

CPL 0,5 mm, 0,7 mm laminált 
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

A
CSOPORT 
VENEERED

0.2 mm
CPL
LAMINÁLT 

0.5 mm*
CPL
LAMINÁLT 

HPL*
LAMINÁLT 
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HENGEREK BEJÁRATI ÉS BELTÉRI AJTÓKHOZ

B osztályú henger 

1 pc 1 pc (with 
a knob)

set – 2 pcs (with 1 
knob)

set – 2 pcs 
(with 1 knob)

– –

CER PLUS RC2

– –

– –

for doors ELE PLUS, ELE 
INOX, SAT – – –

– – –

HENGEREK
BELTÉRI AJTÓKHOZ 

falcos típushoz 30/35
nem falcos egyszárnyú típushoz 30/30

OTE Class II

spacing 72 mm
titanium

OTE II Class II

spacing 72 mm
titanium, inox

FOGANTYÚK BELTÉRI BEJÁRATI 
AJTÓKHOZ

GAR* Class III
spacing 72 mm,  92 mm

fogantyú + fogantyú a lemezen 
hengervédővel 
felső rózsa hengervédővel 

JEGYZET! Az ajtót kilincsekkel kell ellátni, amelyek megfelelnek a PN-EN 
1906: 2012 követelményeinek, az ajtózár hengereknek meg kell felelniük a 
PN-EN 1303: 2007 + AC: 2008 előírásoknak. 

Nézők :
- Cerber Plus ajtó: a néző Ø15 LOB tartománya 35-55 mm volt
- különleges ajtó: a néző Ø20 Panorama 200 45-70 mm között mozog 

Henger méret Gyártó 

Cer PLUS / Cer PLUS 37 dB B-30/C-30 RC3 ELE PLUS /  
ELE INOX SAT ARG

Gar osztály 
hengervédővel 

OTERMA-val, 
OTERMA II fogantyúval 

befelé nyíló az összes verzió az összes verzió 

LOB30x35G1 x
LOB30Gx402 x
Wilka30Gx353 x

xWilka30x35G4
Wilka40x30G5 x
Wilka35Gx456 x
Wilka35x40G7 x x
Wilka35Gx508 x
Wilka35Gx559 x
Wilka55Gx3510 x
Wilka55Gx5011 x

CYLINDERS

az ELE PLUS, ELE INOX és SAT ajtókhoz GAR fogantyúval: 80 mm-es csavarok, 130 mm-es 
csapok az ARGALI ajtókhoz a GAR fogantyúval: 90 mm-es csavarok, 130 mm-es csapok
* GAR fogantyú 92 mm-es távolsággal a külső ajtókhoz: SAT, ARG, ELE PLUS, ELE INOX 

BEJÁRÓ AJTÓS PÁRNYÁK
(2 készlet egy csuklónként) 

Az egyetlen zsanér teljes kupakja 
két azonos kupakból áll. 

23,88/28,66 23,88/28,66

9,60/11,52 9,60/11,52

26,56/31,88 26,56/31,88

27,68/33,21
12,28/14,73
26,56/31,88

40,40/48,48 46,43/55,71

15,63/18,75 18,08/21,70

40,40/48,48 46,43/55,71

15,63/18,75 18,08/21,70

1,56/1,88
2,23/2,68
2,23/2,68

1,56/1,88

1,56/1,88

0,45/0,54

2,46/2,95

8,71/10,45 10,94/1313

31,25/37,50**
33,48/40,18***

31,25/37,50

31,25/37,50

33,48/40,18

30,13/36,16

60,27/72,32

36,83/44,20**
39,06/46,88***

34,60/41,52

34,60/41,52**
37,95/45,54***
37,95/45,54**
40,18/18,21***

4,91/5,89

4,91/5,89

4,91/5,89

bejárati ajtókhoz szánt  
B-30, C-30, RC3, RC4 10,94/13,13

CERBER PLUS bejárati 
ajtókhoz szánt 2,68/3.21

nem falcos kétszárnyú típushoz 30/35

Gar osztály 
hengervédővel 

Gar osztály 
hengervédővel 

Gar osztály 
hengervédővel 

Gar osztály 
hengervédővel 

Gar osztály 
hengervédővel 

befelé nyíló befelé nyíló befelé nyíló befelé nyíló kifelé nyíló kifelé nyíló kifelé nyíló kifelé nyíló kifelé nyíló 

*** kifelé nyílt
symmetry. ** befelé nyílt
and

JEGYZET! A henger megrendelésekor meg kell adnia az ajtó nyitási irányát.

plate

 fogantyú - fogantyú on plate

knob
fogantyú - 

on upper rozetta

knob
fogantyú - 
upper rozetta

fekete fekete

fekete*

PANORAMIKUS NÉZŐ

* a feltüntetett árak a WILKA FEKETE hengerek minimum 10 cpl készletére vonatkoznak of a specific típus

ajtókhoz B-30

ajtókhoz CER PLUS  i

ajtókhoz RC3

ajtókhoz RC4

ajtókhoz ARG

ezüst, inox

26,56/31,88
12,28/14,73
27,68/33,21

ezüst

F1 (ezüst) F1 (ezüst)

arany, ezüst arany, ezüst

arany, ezüst
1 pc

ezüst arany fekete, antracit

arany
matt króm
fekete

arany, nikkel-satin

(2 készlet csuklónként) 
ZSANÉR SAPKÁK
BELTÉRI AJTÓ 

fogantyú - fogantyú
szín szín

szín

szín

henger
6 osztály (C osztály)

henger
6 osztály

króm/nikkel
fehér, barna

áll.
kupakja két azonos kupakból 
Az egyetlen zsanér teljes 
fekete
arany matt
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HANDLES FOR INTERIOR 
AND ENTRANCE DOORS

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKOK 
BEJÁRATI AJTÓKHOZ

B-30, C-30, RC3 ajtókhoz

Ajtósáv Architrave

beállítási 
tartomány TELJES KÉSZLET 

100-120 Ajtókeret 100 mm, szalag, architrave 32 mm 

120-144 Ajtókeret 100 mm, szalag, architrave 52 mm

B-30, C-30, RC3 ajtókhoz

Ajtósáv 

Panel

TELJES KÉSZLET 

144-188ZB3 Ajtókeret 100 mm, szalag, architrave 32 mm, panel 76 mm 

188-210ZB4 Ajtókeret 100 mm, szalag, architrave 52 mm, panel 76 mm 

210-254ZB5 Ajtókeret 100 mm, szalag, architrave 32 mm, panel 142 mm 

254-276ZB6 Ajtókeret 100 mm, szalag, architrave 52 mm, panel 142 mm 

276-320ZB7 Ajtókeret 100 mm, szalag, architrave 32 mm, panel 208 mm 

320-342ZB8 Ajtókeret 100 mm, szalag, architrave 52 mm, panel 208 mm 

342-386ZB9 Ajtókeret 100 mm, szalag, architrave 32 mm, panel 274 mm 

386-410ZB10 Ajtókeret 100 mm, szalag, architrave 52 mm, panel 274 mm 

for doors 
B-30, C-30, RC3

for CERBER PLUS door, 
CERBER PLUS RC2

Ajtósáv 

Panel 198 mm Panel

TELJES KÉSZLET 

410-429ZB11 Ajtókeret 100 mm, szalag, architrave 32 mm, panel 142 + 198 mm 

429-476ZB12 Ajtókeret 100 mm, szalag, architrave 52 mm, panel 142 + 198 mm 

476-495ZB13 Ajtókeret 100 mm, szalag, architrave 32 mm, panel 208 + 198 mm 

495-542ZB14 Ajtókeret 100 mm, szalag, architrave 52 mm, panel 208 + 198 mm

B-30, C-30, RC3CER PLUS, CER PLUS RC2 
szimbólum beállítási 

tartomány 
ajtókeret 
szimbólum 

beállítási 
tartomány 

92-112ZC 1 100-120ZB1
120-144ZB2112-136ZC 2
144-188ZB3136-180ZC 3
188-210ZB4180-202ZC 4
210-254ZB5202-246ZC 5
254-276ZB6246-268ZC 6
276-320ZB7268-312ZC 7
320-342ZB8312-334ZC 8
342-386ZB9334-378ZC 9
386-410ZB10378-402ZC 10
410-429ZB11
429-476ZB12
476-495ZB13
495-542ZB14
542-561ZB15
561-608ZB16

FESTETT 
fehér 001* ECO UT 

PLUS

VENEERED
HIGH 

LONE CPL

SONE

B-30, C-30, CER PLUS, CER PLUS RC2, RC3 ANGÁTLAN AJTÓHOZ
A B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS BURGLAR ANTÓK (60 mm-es SÍK CSÍKOKKAL), CER PLUS RC2 BEÁLLÍTÓ EGYSÉGE
(AJTÓ TOK -AL EGYEN OLDALON MŰVELTEK A TÁBLÁK ÉS ARCHITRAVEK TELEPÍTÉSÉHEZ) RENDKÍVÜLI DÍJRA ELÉRHETŐ 

TELJES KÉSZLET 

92-112ZC 1 Ajtókeret 92 mm, ajtósáv, architrave 32 mm 

112-136ZC 2 Ajtókeret 92 mm, ajtósáv, architrave 52 mm 

136-180ZC 3 Ajtókeret 92 mm, ajtósáv, architrave 32 mm, panel 76 mm 

180-202ZC 4 Ajtókeret 92 mm, ajtósáv, architrave 52 mm, panel 76 mm 

202-246ZC 5 Ajtókeret 92 mm, ajtósáv, architrave 32 mm, panel 142 mm 

246-268ZC 6 Ajtókeret 92 mm, ajtósáv, architrave 52 mm, panel 142 mm 

268-312ZC 7 Ajtókeret 92 mm, ajtósáv, architrave 32 mm, panel 208 mm 

312-334ZC 8 Ajtókeret 92 mm, ajtósáv, architrave 52 mm, panel 208 mm 

334-378ZC 9 Ajtókeret 92 mm, ajtósáv, architrave 32 mm, panel 274 mm 

378-402ZC 10 Ajtókeret 92 mm, ajtósáv, architrave 52 mm, panel 274 mm 

Door  
strip

Panel

Ajtósáv 

* környezetbarát akrilfestékek, RAL és NCS színek (kivéve a fémeseket) - a színcsoportok szerint felár ellenében kaphatók (9. o.) 

FELÁRAK

57,81/69,38 40,40/48,48 47,10/56,52 41,52/49,82 57,81/69,38 66,52/79,82 70,09/84,11
57,81/69,38 40,40/48,48 47,10/56,52 41,52/49,82 57,81/69,38 66,52/79,82 70,09/84,11
64,73/77,68 45,09/54,11 51,79/62,14 46,43/55,71 64,73/77,68 74,78/89,73 78,57/94,29
64,73/77,68 45,09/54,11 51,79/62,14 46,43/55,71 64,73/77,68 74,78/89,73 78,57/94,29
72,54/87,05 50,67/60,80 57,37/68,84 52,01/62,41 72,54/87,05 83,04/99,64 87,28/104,73
72,54/87,05 50,67/60,80 57,37/68,84 52,01/62,41 72,54/87,05 83,04/99,64 87,28/104,73
79,02/94,82 55,80/66,96 62,50/75,00 57,14/68,57 79,02/94,82 90,63/108,75 95,09/114,11
79,02/94,82 55,80/66,96 62,50/75,00 57,14/68,57 79,02/94,82 90,63/108,75 95,09/114,11
88,84/106,61 67,72/75,27 69,42/83,30 64,51/77,41 88,84/106,61 102,46/122,95 107,59/129,11
88,84/106,61 67,72/75,27 69,42/83,30 64,51/77,41 88,84/106,61 102,46/122,95 107,59/129,11
110,27/132,32 78,35/94,02 85,04/102,05 80,58/96,70 110,27/132,32 127,01/152,41 133,26/159,91
110,27/132,32 78,35/94,02 85,04/102,05 80,58/96,70 110,27/132,32 127,01/152,41 133,26/159,91
116,96/140,36 83,26/99,91 89,96/107,95 85,49/102,59 116,96/140,36 134,82/161,79 141,52/169,82
116,96/140,36 83,26/99,91 89,96/107,95 85,49/102,59 116,96/140,36 134,82/161,79 141,52/169,82
123,66/148,39 87,95/105,54 94,64/113,57 90,40/108,48 123,66/148,39 142,41/170,89 149,55/179,46
123,66/148,39 87,95/105,54 94,64/113,57 90,40/108,48 123,66/148,39 142,41/170,89 149,55/179,46

nem szabványos méretű keretekhez 
(minden dimenziómodulért külön 
díj fizetendő) 

+10%

90o szögben összekapcsolt bilincsek 6,70/8,04

KIEGÉSZÍTŐ 
TÁBLÁZAT RAL és NCS 
keretekhez színcsoportok 
szerint 

 

+20% +75%+60%+40%+30%

Architrave rögzítve egy panelben 

Architrave rögzítve az 
ajtókeretben 

beállítási 
tartomány 

beállítási 
tartomány 

beállítási 
tartomány 

CSOPORT CCSOPORT BCSOPORT A

CSOPORT I    CSOPORT II    CSOPORT III   CSOPORT IV CSOPORT V

laminált típus

Architrave rögzítve egy panelben 

Architrave rögzítve egy panelben 

ZB2

ZB1

lum

szimbó

szimbólum

szimbólum

szimbólum
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falcos
RENDSZER

”80”-”100”

ARG ajtó, W02 mintázat 

ARG ajtó, W02 mintázat 

zsanér 

fogantyú, fémlemez keresztvas felső rozetta 

hőátadási tényező: Ud = 0,78 W / m2K * 
betörésállósági osztály RC2 

Ud=0.78* 
W/m2K

HEAT 
TRANSFER 
COEFFICIENT

  

Levélvastagság: 81mm.
betét. INOX rozsdamentes acél felhordás az ajtólap külső felületére. 
Fedéllel vagy átlátszó festékkel festett táblák felülete. Hőszigetelő rétegből készült 
cölöplemezből áll, tetején két természetes tölgyfa furnérral borított faszerű tábla. 
Ajtó a falcos rendszerben. Ajtólap fenyőfa sínből és acélprofillal megerősített

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
736,61 / 883,93

ARG
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
ajtókeret: 100x70 mm (fenyő ajtókeret: 
fedőfestékek; tölgyfa ajtókeret: átlátszó festékek) 
tölgy küszöb alumíniumprofillal 
emelő védelmi rendszer 
kettős időjárási szalag rendszer (az ajtóap és az ajtókeret kerülete 
körül) 
betörésgátló hármas üvegezés a Chromatech Ultra távtartó kerettel
három síkban állítható csavarható zsanérok - 4 db 
FUHR négypontos kéthengeres fogantyúval aktivált szalagzár (2 
csavar és 2 kampó), a fogantyú emelésével rögzítve, felső henger 
független, távolság: 92 mm 
ajtók kifelé nyíltak 

GARDA fogantyú, 92 mm távolság p. 158

SPECIFIKÁCIÓK
hőátbocsátási tényező: Ud = 0,78 W / m2K a „90” szélességű W00 
fenyőajtóknál, a PN-EN 14351-1 + A1: 2010 szerint
hőátbocsátási tényező a P4 osztályú betörésgátló üvegablakban átlátszó 
üvegtáblával Ug = 0,5 W / m2K az EN 674 szerint 
betörésállósági osztály EN 1627 RC2 

VÁLTOZAT W00 W01 W02 W03 W04

So Sd Sw
”80” 1000 971 831
”90” 1100 1071 931

”100” 1200 1171 1031

MAGASSÁG Ho Hd Hw
2120 2105 2000

So, Ho - ajánlott beépítési méret 
Sd, Hd - az ajtó szélessége / magassága
Sw, Hw - tiszta nyitási szélesség / magasság 

Annak érdekében, hogy az ajtó megfeleljen a betörésgátló előírásoknak, az ajtókilincseknek meg kell felelniük a min. 2. osztályú betörésállósági besorolás a PN-EN 1906: 
2012 szabványnak megfelelően, míg az ajtózár hengereknek min. 4. osztály kulcsfontosságú ellenállási besorolás és min. 1. osztályú támadásállósági besorolás a PN-EN 
1303: 2007 + AC: 2008 szabvány szerint. 

TRANSPARENT 
PAINTS

COVERING 
PAINTS 003 004

fehér 
(NCS s0500-N)

SZÍNEK

COVERING 
PAINTS

RAL és NCS színek
(kivéve a fémeseket) 

OPCIONÁLIS
SZÍNEK

834,82/1001,79 834,82/1001,79 834,82/1001,79 834,82/1001,79COVERING PAINTS 

TRANSPARENT COLORS 908,48/1090,18 908,48/1090,18 908,48/1090,18 908,48/1090,18

731,61/883,93

810,27/973,32

felár a RAL, NCS színcsoportok szerint (9. oldal) 

69,20/83,04 93,75/112,50 120,54/144,64  139,29/167,14  160,71/192,86

2,23/2,68

60,27/72,32
6. osztályú (C osztályú) henger: 55G / 50 (teljes készlet 
- 2 db gombbal) 

csuklósapkák - 1 készlet (2 db / zsanér) 
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

CSOPORT II CSOPORT III CSOPORT IV CSOPORT VCSOPORT I

egyszárnyú ajtó

típus

dyes on tölgy
SZÉLESSÉG

(NCS s8010-Y90R)
barna
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SAT ajtó, 03S1 minta 

SAT ajtó, L2 mintázat 

fémlemez - panel 

fogantyú felső rozetta 

falcos
RENDSZER

”80”-”100”

hőátadási tényező: Ud = 1,1 W / m2K * 
betörésállósági osztály RC2 

Ud=1.1* 
W/m2K

HŐÁTBOCSÁTÁSI 
EGYÜTTHATÓ

  

Levélvastagság: 61 mm.
külső oldalán (L1,L2, L3, L4 változat).
rétegbőlkészült betét. INOX rozsdamentes acél felhordás az ajtólap felületének 
deszkával. Fedő vagy átlátszó festékekkel festett ajtólapok felülete. Hőszigetelő 
(tölgycsíkkal a zsanér oldalán), két faszerű, természetes tölgyfa furnérral borított 
Lemezes rendszerű ajtó fenyőfa sínből és acélprofillal megerősített csempekészletből 

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
662,95 / 795,54

SAT
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FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
tölgy küszöb alumíniumprofillal 
ajtókeret: 100x60 mm; tölgyfa ajtókeret: 
átlátszó vagy burkoló festékek 
emelő védelmi rendszer 
kettős időjárási szalag rendszer (az ajtóap és az ajtókeret kerülete 
körül)
üvegezés: P4 betörésgátló üvegtábla a Chromatech Ultra távtartó kerettel 

három síkban állítható csavarható zsanérok - 4 db 
FUHR négypontos kéthengeres fogantyúval aktivált szalagzár (2 
csavar és 2 kampó), a fogantyú emelésével rögzítve, független felső 
henger, távolság: 92 mm 
ajtók kifelé nyíltak 

6. osztályú (C osztályú) henger: 35G / 50 (komplett 
készlet - 2 egység gombral) 
GAR fogantyú, 92 mm távolság p. 158
SPECIFIKÁCIÓK

hőátbocsátási tényező: Ud = 1,1 W / m2K a 00-as verziójú „90” 
szélességű ajtókhoz a PN-EN 14351-1 + A1: 2010 szerint 
hőátbocsátási tényező a P4 osztályú betörésgátló üvegablakban átlátszó 
üvegtáblával Ug = 1,0 W / m2K az EN 674 szerint 
betörésállósági osztály EN 1627 RC2 

Annak érdekében, hogy az ajtó megfeleljen a betörésgátló előírásoknak, az ajtókilincseknek meg kell felelniük a min. 2. osztályú betörésállósági besorolás a PN-EN 1906: 
2012 szabványnak megfelelően, míg az ajtózár hengereknek min. 4. osztály kulcsfontosságú ellenállási besorolás és min. 1. osztályú támadásállósági besorolás a PN-EN 
1303: 2007 + AC: 2008 szabvány szerint. 

TRANSPARENT 
PAINTS

COVERING 
PAINTS 003 004

fehér 
(NCS s0500-N)

SZÍNEK

COVERING 
PAINTS

RAL és NCS színek
(kivéve a fémeseket) 

OPCIONÁLIS
SZÍNEK

AJTÓ TOK SZÉLESÍTŐ FEDŐK SATURN AJTÓHOZ

30 mm x 100 mm20 mm x 100 mm10 mm x 100 mm

egyszárnyú ajtók  ajtókeret szélesítéssel.
SZÉLESSÉG

Sw Sd Sn So Ho

“80” 931811
211098010
2120100020
2130102030

1031911
2110108010
2120110020
2130112030

11311011“100”
2110118010
2120120020
2130122030

MAGASSÁG: Hd Hw
20002081

Sw, Hw - szabad nyitási szélesség / magasság, Sd, Hd - az ajtó szélessége / 
magassága Sn - a burkolatok szélesítése, So, Ho - ajánlott beépítési méret 

SZÉLESSÉG

So Sd Sw
”80” 960 931 811
”90” 1060 1031 911

”100” 1160 1131 1011

MAGASSÁG Ho Hd Hw
2100 2081 2000

VÁLTOZAT 04S3 04S5 L1 L2 L3 L4

VÁLTOZAT 00 01 02 03 03S1 04S1 04S2
COATING PAINTS 662,95/795,54 736,61/883,93 736,61/883,93 736,61/883,93 825,89/991,07 736,61/883,93 736,61/883,93

TRANSPARENT COLORS 810,27/973,32 810,27/973,32 810,27/973,32 908,48/1090,18 810,27/973,32 810,27/973,32736,61/883,93

COATING PAINTS 161,14/913,39 933,04/1119,64 736,61/883,93 736,61/883,93 736,61/883,93 736,61/883,93

TRANSPARENT COLORS 1006,70/1208,04 810,27/973,32 810,27/973,32 810,27/973,32 810,27/973,32834,82/1001,79

31,25/37,50 (kpl) 35,71/42,86 (kpl) 40,18/48,21 (kpl)
5,58/6,70 (m.b.) 6,70/8,04 (m.b.) 7,81/9,38 (m.b.)
40,18/48,21 (kpl) 51,34/61,61 (kpl) 55,80/66,96 (kpl)
7,81/9,38 (m.b.) 10,04/12,05 (m.b.) 11,16/13,39 (m.b.)

felár a RAL, NCS színcsoportok szerint (9. oldal) 

69,20/83,04 93,75/112,50 120,54/144,64  139,29/167,14  160,71/192,86

2,23/2,68

30,13/36,16

csuklósapkák - 1 készlet (2 db / zsanér) 
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

CSOPORT II CSOPORT III CSOPORT IV CSOPORT VCSOPORT I

egyszárnyú ajtó

típus

Típus

Net prices of door tok widening covers
  “90” 

y

tölg

pine 

dyes on tölgy

(NCS s8010-Y90R)
barna
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Ajtó a falcos rendszerben. Fenyő vagy tölgyfa laminált 68 mm vastag váz. 
A feltöltés üvegezésből és
egy dekoratív hőszigetelő panel. 

falcos
RENDSZER

”80”-”100”

”140”-”190”

ELE PLUS door, 03 pattern

ELE PLUS ajtó, D08 mintázat 

hőátbocsátási tényező: Ud = 1,4 W / m2K * 

Ud=1.4* 
W/m2K

HŐÁTBOCSÁTÁSI 
EGYÜTTHATÓ

zsanér 

fogantyú felső rozetta 

  

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
870,54 / 1044,64

ELE PLUS
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Az ikonok a „90 + 40” méretet képviselik; a többi méret
értékesítési osztályunkkal egyeztetve állnak rendelkezésre 

FELÁRAK

SZÉLESSÉG
egyszárnyú ajtó

Stype o Sd Sw So Sd Sw
”80” 805945975 ”90”+”40” 143015701600
”90” 90510451075 ”90”+”50” 153016701700

”100” 100511451175 ”90”+”60” 163017701800
”90”+”70” 173018701900
”90”+”80” 183019702000
”90”+”90” 193020702100

MAGASSÁG Ho Hd Hw
200020902105

üvegablak Ug = 1,0 W / m 2K a Termo TGI távtartókerettel 
alacsony tölgy küszöb 20mm 
fából készült csepegtetősapka 
kettős tömítő rendszer 
ajtókeret: fenyő 
FUHR négypontos kéthengeres fogantyúval aktivált 
szalagzár (2 csavar és 2 kampó) 
három síkban állítható csavarható zsanérok - 4 db 
emelő védőcsavarok 

tölgyfa ajtó 
csuklósapkák - 1 készlet (2 db / zsanér) 
6. osztály (C osztály) henger: 35G / 55 (kifelé nyitott ajtóhoz), 
55G / 35 (befelé nyitott ajtóhoz)
(teljes készlet - 2 db plusz egy gomb) 
GAR fogantyú, 92 mm távolság 158 o.
SPECIFIKÁCIÓK

hőátbocsátási tényező: Ud = 1,4 W / m2K a 03-as változatú 
ajtóhoz (rendezett fenyő) a PN-EN 14351-1 + A1: 2010 szerint 
hőátbocsátási tényező a P4 osztályú betörésgátló üvegablakban, átlátszó 
üvegtáblával
Ug = 1,0 W / m2K az EN 673 szerint 

So, Ho - ajánlott beépítési méret 
Sd, Hd - az ajtó szélessége / magassága
Sw, Hw - tiszta nyitási szélesség / magasság 

TRANSPARENT 
PAINTS

COVERING 
PAINTS 003 004

fehér 
(NCS s0500-N)

SZÍNEK

COVERING 
PAINTS

RAL és NCS színek
(kivéve a fémeseket) 

OPCIONÁLIS
SZÍNEK

VÁLTOZAT 03 04 07 08 10

VÁLTOZAT D03 D04 D08

870,54/1044,64

1305,80/1566,96

1392,86/1671,43

1479,91/1775,89

1566,96/1880,36

1654,02/1984,82

1741,07/2089,29

+25%

surcharge according to RAL, NCS color groups (page 9)

69,20/83,04 93,75/112,50 120,54/144,64  139,29/167,14  160,71/192,86

2,23/2,68

30,13/36,16

+25%

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

CSOPORT II CSOPORT III CSOPORT IV CSOPORT VCSOPORT I

kétszárnyú ajtó

kétszárnyú típus ”90+80”

kétszárnyú típus ”90+90”

kétszárnyú típus ”90+40”

kétszárnyú típus ”90+50”

kétszárnyú típus ”90+60”

kétszárnyú típus ”90+70”

egyszárnyú típus

típus

tölgy door

dyes on tölgy and pine

(NCS s8010-Y90R)
barna
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Lemondott rendszerű ajtólap. Fenyő vagy tölgyfa laminált 68 mm vastag váz. A 
kitöltés üvegtáblából és hőszigetelő panelből áll, INOX rozsdamentes acél 
felhordással a hőszigetelő panelre ragasztva. 

ELE INOX ajtó, W1 mintázat 

ELE INOX ajtó, W4 mintázat 

zsanér 

üvegezés, fémlemez fogantyú 

falcos
RENDSZER

”80”-”100”

hőátbocsátási tényező: Ud = 1,4 W / m2K * 

Ud=1.4* 
W/m2K

HEAT  
TRANSFER 
COEFFICIENT

  

ÁFA 20%)
nettó / bruttó ára az ajtólapnak (EUR, 
870,54 / 1044,64

ELE INOX
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VÁLTOZAT W1 W2 W3 W4

SZÉLESSÉG

So Sd Sw
”80” 975 945 805*
”90” 1075 1045 905

”100” 1175 1145 1005

MAGASSÁG Ho Hd Hw
2105 2090 2000

FELSZERELTSÉG ALAPÉRTELMEZETT
alacsony tölgy küszöb 20 mm 
kettős időjárási sávos rendszer
(az ajtólap és az ajtókeret kerülete körül) 
üvegezés: betörésgátló üvegtábla Chromatech Ultra távtartó 
kerettel 
három síkban állítható csavarható zsanérok - 4 db 
emelő védőcsavarok 
FUHR négypontos szalagzár (2 csavar és 2 kampó) két henger számára 
alkalmas fogantyúval aktiválható 

158 o.
SPECIFIKÁCIÓK

hőátbocsátási tényező: Ud = 1,4 W / m2K a PN-EN 14351-1 + A1: 2010 
szabvány szerinti „90” széles válogatott fenyőajtó minden modelljénél 
hőátbocsátási tényező P4 osztályú betörésgátló üvegablakban átlátszó üvegtáblával Ug 
= 1,2 W / m2K az EN 673 szerint 

TRANSPARENT 
PAINTS

COVERING 
PAINTS 003 004

fehér 
(NCS s0500-N)

SZÍNEK

COVERING 
PAINTS

RAL és NCS színek
(kivéve a fémeseket) 

OPCIONÁLIS
SZÍNEK

So, Ho - ajánlott beépítési méret S
d, Hd - az ajtó szélessége / magassága
Sw, Hw - tiszta nyitási szélesség / magasság 

PINE 870,54/1044,64 870,54/1044,64 870,54/1044,64 870,54/1044,64

OAK 1082,59/1299,11 1082,59/1299,11 1082,59/1299,11 1082,59/1299,11

surcharge according to RAL, NCS color groups (page 9)

69,20/83,04 93,75/112,50 120,54/144,64  139,29/167,14  160,71/192,86

2,23/2,68

30,13/36,16

GAR fogantyú, 92 mm távolság 

csuklósapkák - 1 készlet (2 db / zsanér) 
TOVÁBBI (felár ellenében elérhető)

6. osztályú (C osztályú) henger: 35G / 55 (kifelé nyitott ajtóhoz), 
55G / 35 (befelé nyitott ajtóhoz) (teljes készlet - 2db plusz egy gomb) 

CSOPORT II CSOPORT III CSOPORT IV CSOPORT VCSOPORT I

egyszárnyú ajtó

típus

dyes on tölgy and pine

(NCS s8010-Y90R)
barna



178

beltéri padlókültéri padló

door door

beltéri padlókültéri padló

Minimális oldalvilágító / 
felülvilágító méret: 410 mm 
(szélességben és magasságban 
egyaránt). Az oldalvilágítók / 
felülvilágítók ára átlátszó P4 / 16/4 
üveggel, téglalap alakú.
Az ívelt alak, muntinok, 
díszüvegek típusai: ANTISOL, 
STOPSOL - egyedi számítás. 

KÜLTÉRI AJTÓ

FELÜLVILÁGÍTÓK/OLDALVILÁGÍTÓK 
AZ ELE PLUS ÉS ELE INOX AJTÓKHOZ 

Az elrendezéseket az értékesítési osztályunkkal egyeztetve lehet 
elérni. 

TETŐSZERKEZET 

A külső ajtókat megfelelő tetőfedéssel kell védeni a csapadék és 
a napsütés közvetlen hatásaitól. A tetőfedésnek árnyékban kell 
tartania az ajtót a nyári szezonban délben. Tetőt kell telepíteni
az ajtó fölött, kontúrja túlnyúlik az ajtón
nyitott kapu. Mélyedésbe telepítve nincs szükség a tető 
felszerelésére, ha az ajtó nyitáskor nem megy ki a mélyedésből. 

Az INDOORTECH fából készült oldalvilágítókot és 
felülvilágítókat kínál, P4 osztályú betörésgátlóval üvegezve. 

Minimális oldalvilágító / felülvilágító méret: 
385 mm (szélességben és magasságban 
egyaránt). A felülvilágítók és az 
oldalvilágítók ára a
P4 / 16/4/16/4 átlátszó üvegtábla az Argali 
ajtóhoz vagy a P4 / 16/4 átlátszó üvegtábla a 
Saturn ajtóhoz téglalap alakú.
Muntinokhoz, díszüvegekhez, típusok: 
ANTISOL, STOPSOL - egyedi számítás. 

DYES ON PINE

TRANSPARENT 
PAINTS 5056 5062 0022 0044 0046 1040 1519 9005

iroko fekete átlátszó

1710 5219 5063 5060 5067 5065 5059 9001
antik oliva antik tikfa afróziasapeleöreg fenyőmandulafenyő cseresznye fehér opál

DYES ON OAK

TRANSPARENT 
PAINTS 5056 5062 0022 0044 0046 1040 1519 9005

iroko fekete átlátszó

1710 5219 5063 5060 5067 5065 5059 9001
afróziasapeleöreg fenyőantik oliva          antik tikfa            mandulafenyő cseresznye fehér opál

SZÍNEK

KÜLTÉRI AJTÓKHOZ

 SAT ÉS ARG AJTÓKHOZ

Az INDOORTECH fából készült oldalvilágítókot és felülvilágítókat kínál 
P4 osztályú betörésgátlóval üvegezve. 

VILÁGÍTÓ
m2 ár 

do 0,6 m2 over 0.6 m2

pine 439,51/527,41 293,08/351,70

 585,94/703,13 439,51/527,41

VILÁGÍTÓ
m2 ár 

do 0,6 m2 over 0.6 m2

pine 351,56/421,88 234,38/281,25

 468,75/562,50 351,56/421,88tölgy tölgy

dió

dió

ciprus 

ciprus 

világos tikfa

világos tikfa

sötét tikfa

sötét tikfa

er
impregnálósz

er
impregnálósz

antik tölgy 

antik tölgy
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