
BELTÉRI AJTÓK
Kiváló, asztalos minőség magas igényszinthez



Ajtó- és tokkonstrukciók
Kiváló, asztalos minőség magas igényszinthez

Szép megjelenés a pontos 
és könnyen szerelhető 
sarokillesztéseknek  
köszönhetően 

Tokbélés
 • Csavarozott sarokillesztések, 
béléscsatlakozással

 • Jól utánállítható
 • Nagyfokú erőzárás

 
Tokborítás
 • Tömör fém csavaros összekötők
 • Kimagasló erőzárás
 • Közvetlen nyomáseloszlás 
a csatlakozó felületeken

 • Nincsenek látható furatok 
a tokborításon

 
Nagyfokú alaktartás az erős 
tokszerkezetnek köszönhetően 
 • Tokbélés 25 mm vastag
 • Tokbélés Duradecor felülettel
 • Melaminbevonatos ellendarab
 • MDF tokborítás
 • Fali peremezés 16 mm 
vagy opcionálisan 23 mm

 • Tokborítás 60 mm, 80 mm 
vagy opcionálisan 70 mm



Tartósan halk záródás a kiváló minőségű 
tömítésnek köszönhetően 
 • Kétkamrás rendszer
 • Tiszta szerkezet az ajtólapon
 • Jó csillapítási tulajdonságok

 
Nagyobb biztonság az ellenállóképes 
standard zárlemeznek köszönhetően 
 • Mozgatható hátsó megtámasztás
 • Hatszoros csavarozás
 • Kétutas zárás
 • Átszerelőkészlet szállítható

Belül Kívül

Az ajtó nem süllyed le a hibrid 
pánttáskának köszönhetően 
 • Teherbírás 80 kg
 • Erősített fém-műanyag fogadóelem
 • Négyszeres csavarozás a tokbélésben
 • Vezetőhüvelyek a tokborítás elülső éléig
 • Fa- és üvegajtókhoz

 
Nagy stabilitás az erősített keretű 
ajtólapnak köszönhetően 
 • Beltéri ajtók 80 mm-es erősített kerettel
 • Pánt- és zároldalon
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Duradecor felület
Rendkívül ütésálló

Duradecor
rendkívül ütésálló

Tartósan strapabíró
Az átlagosan 48 %-kal jobb ütésállósággal bíró Duradecor felület lényegesen 
felülmúlja a más ajtógyártók CPL felületeit. Ezenkívül különösen könnyen 
kezelhető, hőálló és majdnem olyan robusztus, mint egy konyhai munkalap.

4Protect  
élvédő

Ellenálló élek
A falcolatlan ajtóknál és sarkos élekkel bíró falcolt ajtóknál megtalálható 
4Protect élvédő kitűnik nagy ütés-, kopás- és karcállóságával. Sok Duradecor 
felülettel rendelkező ajtó így optimálisan védett a mindennapi igénybevétel ellen.

Teljesen egybefüggő, fehér
Az összes, fehér Duradecor felületű ajtónál a falcélek speciális festést kapnak 
a teljesen egybefüggő megjelenés érdekében. Ráadásul a sarkos élekkel bíró 
ajtóknál 4Protect élvédő szolgálja az egybefüggő átmenetet az ajtólapon. Így 
anélkül élvezheti az ajtó teljesen fehér megjelenését, hogy azon olyan zavaró 
keskeny élek lennének, mint a hagyományos ajtóknál.

4Protect élvédő az egybefüggő megjelenéshez, a falcolatlan ajtóknál  
és sarkos élekkel bíró falcolt ajtóknál.

Az erős Duradecor felület dekorból,  
alátétből és fedőlapból készül.


