


Néhány meghozott fontos döntés után, egy jól kiválasztott ajtóval lehet gazdagabb az otthonunk.

Mi a JELD-WEN-nél úgy gondoljuk, hogy az első bútor, ami bekerül egy lakásba, az ajtó. Életre kelti a szobát, és alapvetően meghatározza a 
többi használati tárgy színét, formáját. Ezért is fontos nekünk termékeink minősége, és az aktuális piaci igények kielégítése. Az élhetőség és 
a fenntarthatóság a Mi üzleti politikánk. Mi a JELD-WEN-nél azt szeretnénk, ha Ön 
megelégedett tulajdonosa lenne ajtóinknak.

EGY TISZTA NYELVET BESZÉLVE.

2



Bevezetés | Tartalom 02-03

Fenntarthatóság | Környezetvédelem 04-05

Felület választék  06-07

Dekor 41-es típusok: Fóliás-felületű ajtók 10-11

Lamikor G1-es típusok: CPL-felületű ajtók 12

Lamikor G1-Q típusok: CPL-felületű ajtók 13

Lamikor INOX: CPL- felületű ajtók rozsdamentes hatású INOX csíkokkal 14-15

Weißlack formanyomott / 42-es típus: Formanyomott típusú ajtók / tele fehér ajtók  16-17

Weißlack 17-es típus: Design ajtó                                       18-19

Furnéros F40-F44 típusok: Furnéros desing ajtók 22-23

Furnéros 39 / 39M típusok: Tele ajtók, stíl ajtók             24-25

Weißlack M01, M60 - M65 típusok: Motiv design ajtók               28-29

Level: Speciális ajtó (tokkal síkba csukódó) 30-31

Teljes üvegajtó G10 / FG10 típusok: Víztiszta, Savmart, Mastercare  34

Teljes üvegajtó G10/11-13 típusok  : Szitanyomott felületű design típusok  34

Beltéri ajtók üvegezése: választható üvegtípusok 35

Tolóajtó: Basic 36-37

Tolóajtó: VB-Light 38-39

Visit 1 & 3 típusok: Lakásbejárati ajtó EI230 40-41

Tömörfa ajtó típusok: Fenyő ajtók                  44-45

Tokok: Tokkialakítások / Típusok       46-47

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalom 3



A Mi környezettudatosságunk nem csak abban mutatkozik meg,  
hogy természetes alapanyagokkal dolgozunk a  gyáregységeinkben, 
amelyek újrahasznosíthatók, de ezek mellett kevés energiát hasz-
nálunk fel, minimális CO2-kibocsátás mellett. 

Sőt továbbmegyünk, a fa alapanyagokat minősített erdészetektől 
vásároljuk, ahol figyelnek a környezetvédelemre és a fenntarthatóság 
jegyében gondolkoznak. Cégünk csak a világszerte elismert FSCTM , 
és PEFCTM  logóval ellátott, minősített alapanyagokat használ, támo-
gatva ezzel a fenntartható erdőgazdálkodást, és az aktív környezet-
védelmet.       

Így nálunk a gyártási folyamat garancia, a fenntarthatóságra, a fától 
az ajtóig.  Az Ön számára ez azt jelenti, hogy a fa alapanyag ere-
dete amit felhasználunk, teljesen nyomonkövethető az erdészetektől 
egészen a feldolgozás után a késztermékig!

KÖRNYEZETTUDATOS ÉRTÉKESÍTÉS

Fenntarthatóság4



Az Ipari környezetszennyező anyagok is nagy részben hozzájárulnak a 
globális felmelegedéshez. Az illékony szerves anyagok megtalálhatók 
az építőanyagokban, bútorokban is. Még a környezetbarát termékek 
sem teljesen mentesek a környezetszennyező anyagoktól. Azok is tar-
talmaznak erős kémiai anyagokat. Az egyre jobban szigetelt házak ese-
tében, ezek a vegyszerek nehezebben tudnak távozni az életterünkből. 

Mi kiállunk a bevizsgált, alacsony szennyezőanyag-kibocsátású, 
szenyezőanyagokban szegény, káros anyagoktól mentes gyártás mel-
lett. A környezetbarát építkezés azt jelenti, hogy minél kevesebb a 
károsanyag felhasználása az építkezés folyamán. Így majd nem csak 
jól érzi majd magát, de egészséges tud maradni. Védje meg életterét, 
óvja környezetét a károsító anyagokkal szemben! Garancia lehet az 

Ön számára, hogy a lent található címkékkel ellátott termékek a fenn-
tarthatóság jegyében készültek, és minimális egészségkárosító anya-
got tartalmaznak! 

KÖRNYEZETKÁROSÍTÓ ANYAGOK ELLENI VÉDELEM

Környezetvédelem 5



A furnéros ajtótípusok megtalálhatóak a 20-25. oldalakonFAFURNÉR

A fafurnér egy természetes alapanyag, ezért minden ajtó egyedi rajzolatú a fafajra jellemző színekkel, tónusokkal. A gondos, hozzáértő 
szakértelemmel válogatott, magas minőségű fafurnérból készített, standard vagy design fafurnéros ajtók esetében, az évek múlása csak 
emeli az ajtók értékét.  A furnéros ajtó karakteresebb lesz, igazi  ékessége a szobának! 

A megfelelő felület kiválasztásában mi a szaktudásunkkal segítjük Önt, de a döntést mindig a vásárló hozza meg. A mi feladatunk Önt 
tájékoztatni, megismertetni a termékeinkkel. De ez még nem elég, mert figyelembe kell venni azt, hogy milyen követelményeknek kell eleget 
tennie a kiválasztott nyílászáróknak. Ezért az ajtó funkciójának megfelelően adunk szaktanácsot  a felülettípus meghatározásában!

A felületekről készült képek fotók, ezért azok eltérhetnek a valódi fafurnér színétől.

A fehérlakk ajtó típusok megtalálhatóak a 16-18 & 28-29 oldalakon

A fehér egy időtlen, minden stílushoz és otthonhoz remekül illeszthető színvilág. Nagyobbnak, világosabbnak engedi láttatni a helyisé-
geket. Elegáns, és minőségi külsőt kölcsönöz optikailag. Könnyen tísztítható, ellenálló felület. A fehér egy helyes választás a stílusos és 
harmónikus atmoszférához.

FEHÉRLAKK

Juhar

DióTölgy

Bükk Mahagóni

Weiß JW10 Weiß Walzlack 
(Typ 39, 39/M)

Felületek6



DEKOR | CPL fautánzatok A dekor & CPL felületű ajtótípusok megtalálhatóak 10-15 oldalakon

A dekor és a CPL /Lamikor felület egyy modern számítógépes technikával  készült tökéletes 
fautánzat. Ennek köszönhetően minden ajtó képe egységes. Ezek a felületek erősek és 
ellenálók. Színtartók, a napfény hatására sem sötétednek meg. A CPL egy erősebb felület, 
ezért komolyabb igénybevételeknek is ellenáll.

FENYŐFA A tömörfenyő ajtótípusok megtalálhatóak a  42-43 oldalakon

A tömörfa alapanyag egyediséget kölcsönöz az ajtónak, robosztus de mégis elegáns része 
a szobának. A tömörfa időtálló és természetes, könnyen tisztítható, rendszeres felületkeze-
léssel egyszerűen megújítható!

Fenyő

Vörös bükk 
világos

Kirschbaum
Caffe

Nova  Ahorn

Dió Eiche Crema

Eiche Crema 
quer

Uni Weiß

Raucheiche
(Strukturált)

Világos tölgy

Kirschbaum
Caffe quer

Dekor:

Vörös bükk 
világos

Lamikor quer
(INOX csikokkal is):

Lamikor/CPL:

Világos tölgy

Uni Grau Sahara Beige

Vörös bükk 
Rustikal

Wildesche 
Strukturált

Bora juhar 
Strukturált

Hegyi szil
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DEKOR & 
LAMIKOR. 

EGY

PARTNER.
MEGBÍZHATÓ

Ez az ajtócsalád egy tökéletes választás. Erősek és ellenállók. 
Könnyen tisztíthatók. A divatos és egységes fautánzatú ajtók 
elegáns, és modern részei a lakásnak. 
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Dekor 

A dekor felület a természetes fa jó minőségű másolata. UV-álló, nem sötétedik. Tökéletes fa reprodukció.

41/00 Hegyi szil 41/00 Bora juhar 
Strukturált

41/00 Tölgy

ÉLETHŰ
41-ES TÍPUS

OLYAN MINT
A VALÓDI

41/00 Vörös bükk 
világos

41/LA-D 1550 Dió

10



41-es típus 

Z-M6

       Tokkialakítás

Vörös bükk 
világos

Dió Világos tölgy Sarkos él Papírrács térkitöltés

LA-Design C LA-M3 LA-M4 LA-M4R

LA-D1550 LA-Design Ifu LA-D1000

Választható üveghely-kialakítások:

Csőüreges 
térkitöltés

JELD-WEN INFO:

A dekorajtó megbízható és költséghatékony.

A dekorfelület egy magas minőségű fareprodukció ami időtálló.

A megtévesztésig hasonlít!

A magas szintű számítógépes technológia lehetővé teszi, hogy élethű Dekor fautánzatokat készítsünk. 

Bora juhar 
Strukturált

Hegyi szil
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Lamikor

A lamikor ajtók erősek, ellenállók és széleskörűen felhasználhatók.

A CPL ajtócsalád a projektek állandó résztvevői, ahol komolyabb igénybevételnek is eleget tesznek. 

Lamikor, CPL

G1 Kirschbaum CaffeG1 Eiche CremaG1 Wildesche Struk-
turált

G1 Nova Ahorn

JELD-WEN INFO:

A CPL egy gyártási technológia rövidítése (Continuous  Pressure Laminate). Ez az 

eljárás biztosítja, hogy a lamikor felület ellenáll a karcolásoknak, ütéseknek és a rend-

szeres vegyszeres takarításnak.

Z-M6

       Tokkialakítás

JELD-WEN INFO:

A választható üveghely-kialakítások a  11. 

oldalon találhatók.

Uni Weiß Uni Grau Sahara Beige Eiche Crema Raucheiche
Strukturált

Tölgy

Kirschbaum
Caffe

Vörös bükk 
világos

Vörös bükk 
rustikal

NovaAhornWildesche 
Strukturált
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 G1-es típus
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G1-Q Eiche Crema

Eiche Crema 
quer

Kirschbaum
Caffe quer

Választható felüle-
tek a  G1-Q
és a  G1Q-INOX4 
típusokhoz.

Sarkos él Csőüreges 
térkitöltés

Papírrács térkitöltés

G1-Q-LA-ifu Eiche Crema

Kerekített él
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Lamikor, CPL

A CPL INOX ajtók, változatos megjelenlésükkel, vízszintes és függőleges csíko-

zású rozsdamentes hatású  INOX csíkokkal rendkívűl karakteres desing ajtók.

G1-INOX 2S Vörös 
bükk világos

G1-INOX4 Kirschbaum Caffe

JELD-WEN INFO:

Az INOX csíkok teljesen síkbamart acél intarzia hatást keltenek egy erős CPL 

felületen, ami ellenáll a komolyabb igénybevételeknek.

Z-M6 JELD-WEN INFO:

A választható üveghely-kialakítá-

sok a  11. oldalon találhatók!

Kirschbaum
Caffe

Eiche CremaUni Weiß Vörös bükk 
világos

G1-INOX2 Eiche 
Crema
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INOX

G1Q-INOX4 
Kirschbaum Caffe quer

Választható     felü-
letek a  G1-Q
és a  G1Q-INOX4 
típusokhoz:

Sarkos él Csőüreges 
térkitöltés

Papírrács térkitöltésEiche Crema 
quer

Kirschbaum
Caffe quer

G
1-

IN
O

X4
 U

ni
 W

ei
ß

G1Q-INOX2 Eiche 
Crema quer

Kerekített él
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A fehérlakk ajtó 6 szoros felületkezelés után kapja meg a végleges felületét. Ez a technológiai eljárás gondoskodik arról, hogy az ajtó 
színtartó maradjon és ellenállóbb az igénybevételekkel szemben. A fehérlakk ajtó könnyen tisztítható és tartós.

Formanyomott fehérlakk és 42-es típus

A fehér ajtó egy minden stílushoz jól iga-

zodó, az otthonában remekül illeszthető 

felület.

Minőséget, tisztságot, eleganciát kölcsönöz 

a szobának. 

20/04-LA2

20/04 20/04-LA

20/04-SF9 20/02-B 20/LA-B 20/SP6-B
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Zargenempfehlung:      

Formanyomott fehér lakk és 42-es típus

42/00, Weiß JW10 42/LA-D 1550, Weiß 
JW10

20
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Z-Profil
Formanyomott 

típusokhoz   

Z-M6
42-es típushoz

       Tokkialakítás

Weiß JW10 Papírrács térkitöltésCsőüreges 
térkitöltés
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A 17-es típusú fehérlakk ajtó egy már letisztult formát, a divatos minimál stílus jegyeit hordozza magán. Ezért 
egyszerre lesz elegáns és mégis modern! Ez teszi lehetővé azt, hogy a családi házakban és akár irodákban is 
egyaránt ugyanolyan minőségben legyen jelen.

A fehérlakk 17-es ajtó típus a mart csíkos ajtócsalád népszerű képviselője!

Minimál stílusú ajtó, elegáns és egyben modern küldősvel.

17-es típus fehérlakk

17/00 17-LA-ifu

A 17-es tip.:marás mélysége 1 mm

Z-M6

    Tokkialakítás
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17-es típus

Sarkos él

KÖNNYED
17-ES TÍPUS

ELEGANCIÁVAL

Csőüreges 
térkitöltés

Papírrács térkitöltésWeißlack

19



FURNÉR
A FA

SZERELMESEINEK
A fafurnér egy darab természet a lakásban.  A furnéros ajtó egye-
di rajzolatú, karakteres, így minden ajtó különleges és egyedi.

F4
0 

Di
ó





Furnéros design

Juhar DióTölgyBükk

  F
41

 B
ük

k

Kerekített él Csőüreges 
térkitöltés

Papírrács               
térkitöltés

Sarkos él
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F40-44 típusok

A fafurnéros ajtó természetes!

A furnér alapanyag gondos válogatás után kerül szakszerűen összeforgatva az ajtólapra és a tokra.

Minden furnéros ajtó egyedi természetes dizájn szerint készül. A fa különleges szerkezete elegáns külsőt kölcsönöz az ajtónak. A nemes fafur-
nérral borított ajtók, a fafurnérteríték ügyes forgatásával modern vagy akár klasszikus ajtó képét is mutathatják. Az évek múlásával a fa tónusa 
még kifejezőbb karaktert kap.

F43 Juhar F43/LA-afu Tölgy F43/LA-ifu Juhar F43/LA-A1000 Dió F44 Tölgy

F40/LA-D1500 Dió F41 Bükk

JELD-WEN INFO:

A furnéros ajtók esetében modern techno-

lógiával, élben ragasztott megoldással 

készül a furnérteríték.

Z-39: Z-39 Soft:

       Tokkialakítás

F40 Tölgy
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Exkluziv furnéros ajtók

Juhar

DióTölgy

Bükk Mahagóni

Weißlack 

Csőüreges 
térkitöltés

Papírrács térkitöltésSarkos élKerekített él
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39-es típus

A prémium kategóriás, exkluzív furnéros ajtókat, a nemes fák 

különböző  típusaiból, változatos üveghely-kialakításokkal kínáljuk.

39/LA-afu Tölgy

39/M-LA Weißlack 39/00 Tölgy

39/LA-ifu Tölgy 39/LA-A1000 Juhar 39/LA-A1500 Mahagóni

39/M Bükk 39/M Juhar 39/00 Juhar

JELD-WEN INFO:

Különleges igények is kielégíthetőek a furnéros felületű ajtók esetében; mint például 

boríthatjuk az ajtó két oldalát, két különböző fafajú furnérterítékkel is!

Z-39 Furnér: Z-39 Soft Furnér:

     Tokkialakítás

JELD-WEN INFO:

A választható 

üveghely-kialakítá-

sok a  11. oldalon 

találhatók!
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ÁLMOK
 FEHÉRBEN

A fehér ajtó egy kortalan szépség. Függetlenül attól, hogy klasz-
szikus vagy modern, tele vagy mart csíkos felületű, ezek az ajtók 
könnyed eleganciával, tisztasággal töltik meg a szobát.



M
61

 W
ei

ßl
ac

k



Kerekített él

Fehérlakkozott Motiv ajtók

Weiß Walzlack 

Fehér ajtók új értelmezésben.

A Motiv típusú ajtók modern, változatos formavilággal, egy lendü-

letes és divatos ajtócsalád a JELD-WEN kínálatában.

Z-39 Weißlack: Z-39 Soft Weißlack:

     TokkialakításMotiv marási adatok

Csőüreges         
térkitöltés

Papírrács térkitöltésSarkos él

M01

28



M01, M60-M65 típusok

A Motiv fehérlakk ajtó ellenálló az igénybevételekkel szemben. A festett ajtó könnyen tisztítható és tartós. A fehér szín egy helyes 
választás az optikailag nagyobb élettér kialakításához. A változatos marástípusok jól harmonizálnak a mai modern stílusirányzatokkal, 
merész eleganciát adva otthonának.

JELD-WEN INFO:

A Motiv ajtó típusok változatos formavilága könnyed eleganciával változtatjak át az  otthonát. 

A lendületes és divatos marásformák, több szempontból meghatározó külsőt kölcsönöznek a szobának!

M62 M62-LA-afu M63 M64 M65

M61 M61-LA-A1000M60 M60/LA-ifu

29



A LEVEL egy elegáns új megoldás, a maikor divatos 

tervezői elképzeléseinek. 

  Mágneszár kialakítással a záródás hangtalan.

JELD-WEN Info:

A mágnes zár egy profi megoldás arra, hogy 

a tokon a zárlemezt ne tegyük láthatóvá az 

ajtólap záródásakor. Zárt állapotban a zárnyel-

vet a beépített mágnes kirántja így zárja az 

ajtót, illetve nyitás esetén a zártestben tartja a 

kilincs lenyomása után.

A MODERN
MINIMÁL

STILUS

LEVEL 

Speciális ajtó

         Az ajtólap és a tok síkban csukódnak.

30



Level

JELD-WEN Info:

A Level ajtó család egy újdonság, ahol az ajtólap 

síkban csukódik a tokborítással.

Ennél a típusnál a JELD-WEN széles ajtó típus, és 

felület szortimentjéből kínál megoldásokat!

31
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ÜVEG
JÁTÉK
  A FÉNNYEL
A divatos üveghely-kialakítások teszik világosabbá a szobákat. 
A szoba funkciójának megfelelően, a helyesen megválasztott 
üvegtípus teheti átláthatóvá vagy akár diszkréten áttetszővé az 
ajtót.
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Üvegajtótok!

Az üvegajtótok segítségével a szoba vagy iroda világosabb, elegánsabb lesz. A szitanyomatok lehetővé teszik azt, 

hogy az üvegajtó mintázata illeszkedjen egy-egy JELD-WEN desing ajtócsalád típusához. 

Teljes üvegajtótok

GT10/11 
Szitanyomott víztiszta

GT10/00 víztiszta

GT10/12 
Szitanyomott víztiszta

GT10/13 
Szitanyomott víztiszta

GT10/01 savmart GT10/02 mastercare     FG10/01savmart

JELD-WEN INFO:

A teljes üvegajtótok és a frízes üvegajtótok kizárólag (ESG) biztonsági üveggel készülnek.

FG10 Frízes üvegajtó

Szitanyomat - A 
teljes üvegajtó 
motívumok, minták, 
a legmodernebb 
technológiai eljárás-
sal készülnek. Fontos 
tudni, hogy a mintát 
csak az ajtólap egyik 
oldalára nyomják rá.

   Üvegajtó rajzolat

Z-39 GT
Teljes üvegajtó tok:

Z-39 GT Soft 
Teljes üvegajtó tok:

      Tokkialakítás
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Üvegezési típusok

A jól kiválasztott üvegfajta segítségével lehetőségünk nyílik arra, hogy a szobákat világosabbá tegyük, illetve az áttetsző üvegek eseté-
ben, mint térelválasztó fukcionáljanak.

ESG ÜVEGEK - átlátszó, áttetsző, strukturált/rajzos 

Az üveg típusát mindig a szoba funkciója határozza meg. Például az áttetsző üvegajtó segítségével a térelválasztás 

egy elegáns módját ajálnjuk Önnek.

Víztiszta

Savmart

Mastercare

35



A SZABADSÁG
 ÉRZÉSE       

A tolóajtó nagyobb komfortérzéssel, több szabadsággal ajándé-
koz meg. Praktikus, kevés helyigénnyel. Az ajtólapok és a hozzá 
tartozó átjárótokok furnéros és fehér festett felülettel rendelhetők.

BASIC TOLÓAJTÓ

Tolóajtók36



Basic tolóajtó

Helytakarékos megoldások tolóajtóval

A tolóajtó egy remek megoldás olyan esetekben, amikor a térnyerés a cél. Tágasabb lesz tőle a   

helyiség, mert a falsíkra rögzítve nem foglal el hasznos teret a szobából,  és nagyobb mozgásszabadságot biztosít 

ezzel. Illetve az olyan falkialakítások esetében, ahol a standard ajtólap már nem nyitható.

Fogadóprofil és húzókagyló

A BLENDE felülete megegyezik az 
ajtólap felületével.

BASIC tolóajtó, 
Fal előtt futó "Vor der Wand laufend",
egy- illetve kétszárnyú kialakítással

Juhar TölgyBükk Weißlack 
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TÖBB HELY          
NAGYOBB KOMFORT 

VB-LIGHT

Tolóajtók

A BLENDE elox alumínium felületű és az 
ajtólappal egy síkban helyezkedik el.

Tolóajtó típus VB-Light, 
Fal előtt futó "Vor der Wand laufend"

Standard húzókagyló

Választható:

 MG-50 típusú húzókagyló
JELD-WEN Info:

A VB-Light tolóajtó rendszer  al-

kalmazható az összes JELD-WEN 

lamikor felületű ajtó típus esetében.
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VB-light tolóajtó rendszer

Térnyerés nagyobb komforttal.

A VB light tolóajtó rendszer egy új modern kialakítású tolóajtó család a JELD-WEN tolóajtó kínálatában. A folyamatos 

kínálat bővítés fő szempontja, hogy a tervezők vagy a lakberendezők szélesebb tolóajtó 

választékunkból könnyebben tudjanak választani. 

39



Lakásbejárati ajtó

Nincs támadási felület: 
két nagy teherbírású pánt véd a kiemelés ellen.

EI230 tűzgátló:
A tűzgátló ajtó képe illeszkedik a belső szo-
baajtókhoz.

Biztonság:
választható optikai kitekintő.

Biztonságos záródás:
nincsen támadási felülete a betörő
szerszámoknak.
London típusú kilincs: gomb-kilincs, vagy 
kilincs-kilincs kialakításban.
Kérhető felfúrás elleni védelemmel vagy 
nélkül!

Beépítés:
fontos, hogy a fal és a tok helyesen 
csatlakozzon, ezért a tok, csak a gyári beépítési 
útmutató szerint kerülhet elhelyezésre

Biztonságosan nyitható:
Választható pótzárral.
Biztonsági retesszel.

6  ponton záródó

Padlótömítés

Csúszósínes ajtócsukó
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Tűzgátlás, hanggátlás, betörés elleni védelem:
A JELD-WEN megoldást kínál ebben az esetben is.

JELD-WEN INFÓ: 
Lehetőség van arra is, hogy a falc és a pánt oldalak felületét két különböző színű felülettel borítsuk egy azon felület típuson belül.

JuharDióTölgy Bükk

Mahagóni

Weißlack 

Visit 1 & 3 típus

Kirschbaum 
Caffe

Uni GrauUni Weiß Eiche Crema 

Visit típus  CPL felülettel is redelhető a következő CPL színkben:

JELD-WEN INFO:

A WK2 (Widerstandklasse 2): Győződjön meg ar-

ról, hogy pontosan mit jelent a kifejezés. A JELD-

WEN lakásbejárati ajtók a WK2-es kategóriának 

megfelelő feltételek szerint készülnek. A WK2-es  

előírás 

szerint, a bejárati ajtónak egy meghatározott 

ideig kell ellen állnia az olyan igénybevételek-

nek, mint a testi fizikai erőszak, vagy kisebb kézi 

szerszámokkal elkövetett erőszakos betörési kí-

sérlet. Az EI230 Visit típusú furnéros & CPL lakás-

bejárati ajtó az 

Ö-NROM szerinti minősítéssel rendelkezik.

K97m EI230

    Tokkialakítás

Z-39m EI230

     Tokkialakítás

Z-39m EI230 Soft

Típus Klímakategória EN Hanggátlás Tűzgátlás WK2 

Visit 1 EI230 A2
36 db

EI30 Igen

Visit 3 EI230 C2 (Tol. -2) EI30 Igen
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A tömörfa kazettás  fenyőajtókat a fenyőfákra annyira jellemző 
ághelyek megtartásával gyártják. Ez még jobban kihangsúlyozza a 
fa természetességét, egyedi hangulatot kölcsönözve a szobának. 
Mert minden fenyőajtó a maga értelmében egyedi.

FENYŐAJTÓK
TERMÉSZETESEN
AZ ÉN STÍLUSOM
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Tömör fenyőajtók 

A tömör fenyőajtók.

Természetes megjelenés, tradíció, modern köntösben.

Nyers fenyő

02/04 02/03 02/02 02/02-B

Z-Profil Fenyő:

  Profilos tok     Tokkialakítás
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A tömör fenyő ajtólap, és a tok gyártásához használt mesterségesen szárított fenyő alapanyag biztosítja a vetemedés nélküli hibamentes 
működést. A stíl ajtólapok formái remekül kelnek életre ebből a természetes alapanyagból.

02/SP 6 02/04-LA02/LA-B 02/LA 02/04-LA
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Tokok

A JELD-WEN tokok egyszerűen beépíthetők a már kész falnyílásba. Különböző típusok közül lehet választani, a 

tokborítás lehet kerekített, sarkos vagy profilozott.

Z39-GT & Z-39 Soft-GT (75 mm)
(lehet sarkos vagy kerekített)

Z-Profil Weißlack (65 mm) 
(profilozott)

Z-Profil tömör fenyő (65 mm)
(profilozott) 

Z39 & Z-39 Soft (75 mm)
Z-LEV & Z-LEV Soft (75 mm)
(lehet sarkos vagy kerekített)

Z-M6 (60 mm)
(kerekített)

K-LEV (75 mm)
(kerekített)
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Tokok

JELD-WEN INFO:

A pontos falnyílás kialakítása után a (Z-39 & Z-39 Soft) JELD-WEN tokok utólagosan beépíthetők 

90 mm-től - 410 mm-ig. A mozgó tokborítás segítségével lehetőség van a rendelési mérethez

képest, további -10 vagy + 15 mm-t állítani a tokszerkezeten.

Beépítés acéltokra Z-39 & Z-39 Soft:

Az esetleges renoválásoknál, bontás nélkül is 

megoldható a fatok ráépítése.
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JELD-WEN Magyrország Kft. 
8960 Lenti
Gyár utca 4. Ja
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JELD-WEN  – prémium minőség a piacvezetőtől.

Megbízható JELD-WEN ajtók családi házakhoz, középületekhez, raktárakhoz és gyártócsarnokokhoz.

JELD-WEN – Piacvezető minőség


