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MAGAS
ELLENÁLLÁS

60 - 100

220 opció

120 - 200

40 mm

SZÍNEK
Select Természetes Furnér

Szatén Természetes furnér Tölgy
ÚJ

Tölgy

Sötét
Dió

Fekete

Természetes furnér Tölgy

Fehér
Tölgy

Tabacco

Mocca

Világos
Tölgy

Winchester
Tölgy

Barna
Tölgy

Nero

Tölgy 1

Natura
04LINE

A furnér különleges természetes jellegénél fogva, a felületen
árnyalati és rajzolati eltérések keletkezhetnek. A felület ezen
jellemzői nem adhatnak okot az esetleges panasztételre.

papírrácsbetét

ezüst intarzia

furatolt faforgácsbetét

ezüst intarzia

TECHNIKAI PARAMÉTEREK
AJTÓLAP SZERKEZETE

MEGJEGYZÉSEK

Az ajtólap kerete enyvezett fenyőfából készült. Az ajtólap betétje papírrácsbetét vagyrétegelt lemezből készült kerettel megerősített furatolt faforgacsbetét (felárért).
A keret a kitöltéssel együtt kétoldalt magas minőségű, az ajtólap színével megegyező
furnérral van borítva. Az ajtólapokon 6 mm-es alumínium berakás van. Az ajtólap matt
lakkal van bevonva. A betét – furatolt faforgácsbetét, felárért.

•
•
•
•

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN
• Zár, ezüst vagy arany fényes felülettel: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras.
• Falcos ajtó: három darab, standard vagy PRIME ajtópánt; falc nélküli: két darab 3D
ajtópánt.
• Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve.
• Kagylókilincs (tolóajtóra).

AJTÓTOK
Ajánlott falcos tokok:
• Porta SYSTEM 176 old.
• MINIMAX 174 old.
• FÉM 188-193 old.
Ajánlott falc nélküli tokok:
• Porta SYSTEM ELEGANCE 178 old.
• Porta SYSTEM ELEGANCE 90 fok 178 old.

•
•
•
•

Műszaki Engedély AT-15-6515/2016 ITB Varsó.
Magasság 220 cm – rendelhető minden falc nélküli modellhez.
A szellőző lyuksor arany vagy ezüst színben – 1 vagy 2 soros.
Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók.
A kétszárnyú falc nélküli ajtókat passzív és aktív szárnyként kell rendelni.
A kétszárnyú ajtólapokat nem lehet magneszárral felszerelni.
PRIME pánt vagy 3D pánt - az ajtótokhoz csomagolva.
„220” magasság: betét – furatolt faforgácsbetét; három darab standard pánt.
Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„100”-as méret
szárny magassága 220 cm
szellőző lyuksor vagy alsó kivágás
kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
Select Természetes furnér Fekete furnér borítással
ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
harmadik 3D pánt - ezüst, fehér, fekete (felárként az ajtó tok árához adva)
harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
mágneses zár rozsdamentes acél előlappal
fehér és fekete színű mágneses zár, falc nélküli ajtókhoz
furatolt faforgácsbetét
Feher Tölgy - Szatén furnér
foldított falc – harmadik 3D pánt, fehér vagy fekete színben (felárként az ajtó tok
árához adva)
• foldított falc – harmadik 3D pánt, ezüst színben (felárként az ajtó tok árához adva)
• fordított falccal kialakított ajtólap
• kilincs rozettával
(lsd 198 old.)
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