
Egyedi méretek, vagy a fentiektől eltérő műszaki igények esetén

forduljon szakértő kollégánkhoz: Karácsonyi Péter +36 20 289 4652 

Általános műszaki jellemzők

Betétek anyaga: a betéteket szélesség-, illetve hossztoldott táblákból szabjuk

Alapanyag: a tokszerkezetek alapanyaga válogatott, ragasztott borovi fenyő

Kivitel: 12 cm-es pallótok, vagy utólag elhelyezhető, falvastagságnak megfelelő tok (UTH-tok) 

Az ajtólapok keretszerkezete: rétegragasztott, hossztoldott, csomómentes fríz (43x110 mm)

A tokszerkezet és az ajtólap nagy rádiusszal kerekített élekkel készül.

Nyitási módok: egyszárnyú nyíló, kétszárnyú nyíló, harmonika ajtó, vagy tolóajtó kivitel

Záródás: ajtólapjaink egyszeres ütközéssel, falcra záródnak; egyszeres gumitömítés

Vasalat, küszöb: 2 csapos 3D Otlav ezüst színű pántok, normál kulcsos Elzett Midi-7 zár

Üvegezés/betétezés: alapáron csincsilla, fatörzs vagy átlátszó float 4mm síküveg, ill. fabetétek

Alapárban küszöb nélkül, de keményfa küszöb rendelhető.

Tartozék: Hoppe Milano hosszúpajzsos kilincsgarnitúra

Alapáras formák: AF típusjelzésű szerkezetek (egyosztásos)

Fa
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Érvényességi idő: 2020.09.13-tól visszavonásig.

Áraink nettó árak, a 27%-os áfát nem tartalmazzák!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Nem minden ajtóméret gyártható a CF,DF,EF formákban!

További felárak

Üvegek, betétek: extra katedrál, savmart, színes, biztonsági vagy egyedi kivitelű üveg/betét.

Alapanyagok: toldásmentes borovi fenyő, vörösfenyő, tölgy, meranti, eukaliptusz alapanyag.

Vasalat: más típusú zár (biztonsági zárbetétes vagy WC-zár), illetve rozettás kilincs. 

Tok kivitel: állítható borítás UTH tok esetén a falsíkhoz való megfelelő illeszthetőség miatt

Kazettás mélybéléses UTH tokkal 30 cm-es falszélességtől - ajtólaphoz illeszkedő tagolással
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 Oldalt nyíló beltéri ajtó

AF-jelű (alapáras) ajtó formákra vonatkoznak az alábbi árak,

rusztikus stílusban, küszöb nélkül, pallótokos, kezeletlen felülettel!      

Alapáras betétek: fabetét és/vagy 4 mm-es fehér/bronz csincsilla,

fatörzs, kura, vagy víztiszta float síküveg.

 Oldalt nyíló beltéri ajtó

AF-jelű (alapáras) ajtó formákra vonatkoznak az alábbi árak,

rusztikus stílusban, küszöb nélkül, pallótokos, lazúrfestett kivitelben    !      

Alapáras betétek: fabetét és/vagy 4 mm-es fehér/bronz csincsilla,

fatörzs, kura, vagy víztiszta float síküveg.

 Kétszárnyas beltéri ajtó

AF-jelű (alapáras) ajtó formákra vonatkoznak az alábbi árak, rusztikus stílusban, küszöb nélkül, pallótokos, natúr (kezeletlen) kivitelben    !      

Alapáras betétek: fabetét és/vagy 4 mm-es fehér/bronz csincsilla, fatörzs, kura, vagy víztiszta float síküveg.

 Kétszárnyas beltéri ajtó

AF-jelű (alapáras) ajtó formákra vonatkoznak az alábbi árak, rusztikus stílusban, küszöb nélkül, pallótokos, lazúrfestett kivitelben    !      

Alapáras betétek: fabetét és/vagy 4 mm-es fehér/bronz csincsilla, fatörzs, kura, vagy víztiszta float síküveg.
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