
DURAFIX FAAJTÓ / ACÉLTOK ELEM
Design, robusztusság és hosszú élettartam tökéletes kombinációja



DuraFix  
faajtó / acéltok elem
A kiváló minőségű Duradecor ajtófelület és az erős VarioFix Project acéltok teljesíti az 

összes, a napi használattal kapcsolatos magas igénybevételi követelményt, valamint tartósan 

szép és elegáns marad. A DuraFix faajtó / acéltok elem falcolt ajtólappal és elegáns 

lekerekített élekkel vagy az exkluzív megjelenés érdekében falcolatlan ajtólappal is kapható.
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GYORS SZERELÉS.  A VarioFix Project 

acéltok nemcsak úgy néz ki, mint egy fatok, 

ennek a szerelési módja is olyan – csak 

gyorsabb és egyszerűbb. A fatoknál ismert 

tokbélés és burkolat egyesével való 

összeragasztása és csavarozása helyett,  

a VarioFix Project acéltoknál a belső és  

a külső héj a nyílásban van összeillesztve.

KÜLÖNÖSEN HOSSZÚ ÉLETTARTAM.  

A kiváló minőségű porszórásnak köszönhetően  

a tok még akár játékautóval vagy porszívóval  

való ütközésnek is ellenáll és a felületi sérülések 

könnyen kijavíthatók. A vizes törlés vagy egy 

alapos tisztítás sem károsítja a tokot. A 

Duradecor felületű ajtólap 48 %-kal ütésállóbb, 

mint a más gyártók vizsgált CPL felületeinek 

átlaga és felülmúlhatatlan az egyszerű gondozás 

és az érzéketlenség szempontjából, majdnem 

olyan robusztus, mint egy konyhai munkalap.

CSÚCSMINŐSÉGŰ MEGJELENÉS. Az 

acéltokok sarokillesztése kiváló minőségben 

van összehegesztve és síkban lecsiszolva,  

így ezen acéltokoknál semmilyen sarokillesztés 

sem látható. A falcolatlan ajtóknál a stabil 

szerkezet garantálja az egységes résméretet, 

mert a tok a beépítést követően már nem 

deformálódhat el.

max.

50 %-kal*
kevesebb

szerelési idő

* kivakolt acéltokként
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LAKÁSBEJÁRATI AJTÓK

A falcolt ajtólapos ajtókivitelt 
WET System 1-ként, 
lakásbejárati ajtóként is meg 
lehet rendelni, a következő 
tulajdonságokkal:

3. klímaosztály

1. hanggátlási osztály

MEGHATÁROZÓ ELŐNYÖK

 • A Duradecor felületű ajtólap és a 
porszórt bevonattal ellátott acéltok 
színben egymáshoz van hangolva, 
RAL 9016 fehér színű

 • Egyszerűen 2-K habbal, csavarozás 
nélkül szerelhető acéltok, mint egy 
fatoknál, az összes faltípushoz

 • Falvastagsági tűréskiegyenlítés akár 
20 mm-ig (–5 mm-től +15 mm-ig)

MÉRETEK

Szélességek: 610, 735, 860, 985 mm
Magasságok: 1985, 2110 mm
Falvastagságok: 100, 125, 150, 175, 
205, 270 mm

FAAJTÓK FALCOLT AJTÓLAPPAL 
és elegáns, lekerekített élekkel

FAAJTÓ FALCOLATLAN 

AJTÓLAPPAL és az exkluzív 
ajtómegjelenés érdekében  
rejtett elhelyezésű pántokkal  
(rejtett, 3D Europánt)
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