Az ajtólap papírrács erősített, MDF keretszerkezet, három oldalt falcolt,
dekorfóliás felület. A piacon egyedülállóan függőleges élek lekerekítettek,
élenkénti összekapcsolás nélkül. Az egyedi technológia a biztosíték arra,
hogy az élek nem válnak vagy törnek le, ezáltal tovább maradnak szépek és
újszerűek.

STANDARD

DOOR

10 féle kialakítással rendelhetők, a raktári színválasztékból, rövid gyártási határidővel.
Alapanyag: 1. osztályú szálcsiszolt alumínium, felületkezelt 0,8 mm vastag laminátum.
Intarzia szélessége: 8 mm
Intarzia kialakítása: Az ajtólap síkjába bemart kialakítás, az intarzia az ajtólap
felületével egy síkba kerül.

Állítható tokok széles kínálata, egyedi megrendelés alapján
Tok típusa Falvastagság
A tok

75-94 mm

B tok*

95-114 mm

C tok*

120-139 mm

A 340mm-es falvastagságot meghaladó állítható

D tok*

140-159 mm

tokok, tok toldással készülnek.

E tok

160-179 mm

F tok

180-199 mm

G tok

200-219 mm

H tok

220-239 mm

I tok

240-259 mm

J tok

260-279 mm

K tok

280-299 mm

L tok

300-319 mm

M tok

320-339 mm

N tok

340-359 mm

O tok

360-379 mm

P tok

380-399 mm

Q tok

400-419 mm

R tok

420-439 mm

S tok

440-459 mm

T tok

460-479 mm

U tok

480-499 mm

Minden tok állíthatósági tartománya
15mm-rel csökkenthető a tokon és a
borításon található perforáció levágásával.

*RAKTÁRI Termék

Modern, körrozettás kilincseink raktárkészletről elérhetők, BB, PZ és WC
zárhoz való kivitelben.

PZ zár
55/72 mm

WC zár
55/72 mm

Tolóajtó
fogantyúk

Falban futó tolóajtó
Ideális választás kis szobákba, ahol nyíló ajtók nem férnek el. Rövid határidővel
rendelhető, két féle tokszerkezettel.
100mm-es tokszerkezet a C75 és U75 gipszkarton proﬁlokhoz.
125mm-es tokszerkezet a C100 és U100 gipszkarton proﬁlokhoz.
Üvegezett ajtólapokhoz kizárólag a 125mm-es tok használható!
A teljes szett tartalmazza az ajtólapot húzófogantyúval, a fém tokszerkezetet, és a
tokborító elemeket. Lassító szerkezet opcióként rendelhető.
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Fal előtt futó tolóajtó
Praktikus, helytakarékos megoldás a terek optimális kihasználásához.
A szett tartalmazza az ajtólapot húzófogantyúval, a sínt és a karnist.
Opcióként rendelhető hozzá állítható tok, és lassító szerkezet.
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