Magyar szabvány méretekben, közel 4000 db-os
raktárkészletről, akár néhány napon belül
Időtálló megoldás: Az ajtólap a kritikus pontjainál
erősített MDF szerkezettel van ellátva, és a minőségi
ENDURO dekorfólia sem igényel semmilyen további
felületkezelést
Kedvező ár
24 hónapos gyártói garancia

Beltéri ajtóink 7 féle színben rendelhetők, tele ajtólappal
azonnal elérhetőek, raktárról! Az ajtólapok mérete
megegyezik állítható- és blokktok esetén is, így mindkét
típusra használhatóak. Üvegezett, intarziás ajtók, tolóajtók
megrendelésre készülnek.

AJTÓLAPOK
Egyedi dekorfóliázási technika
Beltéri ajtóink különleges, élfóliázási technológiával készülnek. Ez
azt jelenti, hogy az ajtók függőleges élei teljesen körbezártak, így
hosszútávú használat során sem koszolódnak, válnak el az élek.

Erősített ajtólap
Az ajtólap a kritikus pontjainál erősített MDF szerkezettel van ellátva

Becsavarós pipa pánt
Az ajtólapok 3db két részes pánttal kapcsolódnak a tokhoz
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AJTÓTOKOK
4 féle elérhető tok, raktárról:
- B állítható tok / 95 - 114 mm /
- C állítható tok / 120 - 139 mm /
- D állítható tok / 140 - 159 mm /
- Blokk tok
Nagyobb falvastagság esetén válassz egyedileg rendelhető
állítható tokjaink közül, akár 499mm-ig

Minden ajtólap színhez elérhető!
Utólag szerelhető, állítható tok:
- alapanyaga MDF
- felülete ENDURO dekorfóliával ellátott
- borító lapok 45°-ban kapcsolódnak egymáshoz
- a borítások szélessége 60mm
Az utólag szerelhető tokok alaphelyzetben 20 mm
állíthatósággal rendelkeznek. Szükség esetén a
perforációk mentén történő vágással további
15 mm-el keskenyíthető.

Blokk tok:
Mikor ajánljuk? Ha a C-D tokok sem alkalmasak egy nagyobb falvastagsághoz, a blokktok kínál
praktikus és kedvező árú megoldást. A hozzá kapható széles és sarok takaróprofilokkal esztétikusan és
gyorsan beépíthető toktípus. Alapanyaga MDF, felülete ENDURO dekorfóliával ellátott.
A tok kereszt és a tok állók 45°-ban kapcsolódnak egymáshoz. MDF 90 x 44 mm -es tokszerkezet.
A blokktokhoz vásárolható kiegészítő takaróléc:

60 mm-es széles, illetve negyedes íves. A blokktok fix méretű, nem állítható, minimum 90 mm-es
falvastagsághoz alkalmas.

						
						
						
						

Az ajtótok tartozékai: 2db tok álló, 1db tokkereszt,

összeszerelő egységcsomag a tokállók és a tokereszt
összeszereléséhez szükséges minden kiegészítővel,
3db becsavarós pipa pánt, garancia jegy.

blokk tok

Raktárról
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KILINCSEK
Kilincseink minden ajtónkhoz alkalmasak
BB, PZ és WC záras verzióban is elérhetőek

Christie Alu F1

Savanna Alu F1

Arco Inox

Raktárról

Christie Alu F2

Ibiza matt fekete

ThemaPro Inox
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Christie Alu F4

Ibiza szálcsiszolt króm

Cool
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EGYEDI
MEGOLDÁST
KERESEL?

Kérd ajtóinkat üvegezéssel, szellőzőráccsal,
vagy intarzia csíkozással!
Az alábbi termékeink megrendelésre készülnek,
várhatóan 4-6 hét a gyártási idő.

ÜVEGKIVÁGÁSOK
Választható üveg típussal, vagy az ajtó
színével megegyező dekorelemmel.

aquila

carina

gemini

dorado

sagitta

phoenix

Gyártás (4-6 hét)
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ÜVEGEK

csincsilla

krizet

screen

matt savmart

fatörzs

3+3 biztonsági
üveg

dekorbetét az ajtólap színéből

Gyártás (4-6 hét)
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INTARZIÁK
8 mm-es szálcsiszolt alumínium
laminátummal az ajtólap felszínébe
síkba marva.

line 1

line 6
Gyártás (4-6 hét)
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Falban futó tolóajtó
Méltán egyre nagyobb népszerűségnek
örvendenek a tolóajtók, amik nem csak
stílusosak, de roppant praktikusak is,
főleg kisebb helységekben.
A tolóajtókat a fentebb felsorolt
színekben, üvegezéssel, intarziával és
szellőzőráccsal is kérheted
Kizárólag lengyel szabvány méretekben.
Bővebb információ az alábbi táblázatokban.

Falban futó tolóajtó
Két féle tokszerkezettel elérhető:
- 100mm-es szerkezet (C75 és U75 gipszkarton profilhoz)
- 125mm-es szerkezet (C100 és U100 gipszkarton profilhoz)
Üvegezett ajtólapokhoz kizárólag a 125mm-es tok használható!
Rendelhető elemei:
- ajtólap húzófogantyúval
- fém tokszerkezet
- tokborító elem
- lassító szerkezet
- horogzár

Gyártás (8-10 hét)
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Fal előtt futó tolóajtó
Méltán egyre nagyobb népszerűségnek
örvendenek a tolóajtók, amik nem csak
stílusosak, de roppant praktikusak is,
főleg kisebb helységekben.
A tolóajtókat a fentebb felsorolt
színekben, üvegezéssel, intarziával és
szellőzőráccsal is kérheted
Kizárólag lengyel szabvány méretekben.
Bővebb információ az alábbi táblázatokban.

Fal előtt futó tolóajtó
Rendelhető elemei:
- ajtólap húzófogantyúval
- sín
- karnis
- állítható tok
- lassító szerkezet
- horogzár

Gyártás (8-10 hét)
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TOVÁBBI EXTRÁK
Ajtóinkat a Te igényeidre szabva rendelheted
szellőzőráccsal vagy akár automata küszöbbel is.
Bizonyos üvegezett-intarziás ajtók
esetében nem kivitelezhető.

automata küszöb

szellőzőrács Alu
fehér

Készletről vagy beszerelve

szellőzőrács Alu
ezüst

www.stavdoor.hu		

szellőzőrács Alu
bronz
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Az aktuális árlistát weboldalunkon
érheted el.
www.stavdoor.hu

Kérdésed van?
Olvasd el weboldalunkon a GYIK-t, vagy
írj nekünk az info@stavdoor.hu email
címre!

