EWODIA
BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

EWODIA 4, TÖLGY PREMIUM dekorfólia, kerek, szálcsiszolt matt króm LUNA PREMIUM kilincs

EWODIA 1

EWODIA 2

EWODIA 3

EWODIA 4

SZERKEZET
• STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
• PREMIUM fóliával borított, vékony HDF lapokkal fedett rétegelt
lemezből készült függőleges keretelemek
• 16 mm vastag HDF lapból készült PREMIUM fóliával borított
(függőleges erezet) betét
• opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő felső panelek
– 134. old. ÚJDONSÁG
EWODIA 1 modell TÖLGY PREMIUM fóliával és LUNA PREMIUM szálcsiszolt matt króm kilinccsel

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú
szabályozással
• három ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett
zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül
szállításra és árazásra ÚJDONSÁG
• a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos
zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó
mágneszár ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete színű
mágneszár ÚJDONSÁG

ÜVEGEZÉS
• edzett 4 mm-es decormat tejüveg vagy felár ellenében mindkét oldalán
sima felületű, VSG 221 biztonsági tejüveg
• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés:
AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (135-143 oldal)
SP1N

SP1C

ZN1

SP2N

SP2C

ZN2

DD

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK
60

70

80

90 100

FELÁRAS EXTRÁK
alsó szellőzőnyílás
fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)
PREMIUM

fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület:
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete
szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

PREMIUM DIÓ

SZÜRKE JUHAR PREMIUM

TÖLGY PREMIUM

KŐRIS GRAFIT PREMIUM

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

ÚJDONSÁG

mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg
TÖLGY NATÚR PREMIUM

FEHÉR KÉREG PREMIUM

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér
és fekete)
takaró tömítés 1)
csere fekete mágneszárra falc nélküli ajtószárnyak esetén
mágneses korlátozó (ütköző) 1) ÚJDONSÁG
(hatféle színben kapható 132. old.)
a gyári kilincsrögzítő furat az osztott kilincsekre vonatkozik, melyek a
120-127. old. található kínálatban vannak feltüntetve ÚJDONSÁG

Ragasztott fa keretelem
PREMIUM fóliához

1)

az ütköző ellehetetleníti a takaró tömítés használatát és vice versa

