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alkotó ELEMEK

Lenteam Maraton Program 

	 				Ahol	az	ár	és	a	minőség	is	befutó!	
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40.715 Ft 52.050 Ft

Solid Bázis program

Termékjellemzők

•	 kerekített	élképzés	(lásd	3.	oldal)
•	 kenőanyagot	nem	igénylő,		
	 nyikorgásmentes	pántok
•	 valódi	fának	tűnő	megjelenés
•	 könnyen	tisztítható,	nem kényes felület
•	 a	körben	futó	gumitömítés	miatt	az		 	
	 ajtólap	könnyen és pontosan záródik	a		
	 4872.	csukás	után	is
•	 az	üveghelyes	kivitelek	erősebb		
	 betétszerkezettel	készülnek	a	nagyobb		
	 stabilitás	érdekében,	ezért	nem	is		
	 vetemednek	el

AJTÓLAPTÍPUS*:		TB-WA-RP		 Juhar

AJTÓTOKTÍPUS*:		FU-RF		 Juhar

AJTÓLAPTÍPUS*:		TB-LA3-RP			 Juhar

AJTÓTOKTÍPUS*:		FU-RF		 Juhar

LA1/2	üveghelyes	kivitel** LA1	üveghelyes	kivitel** LA2	B	üveghelyes	kivitel** LA2	S	üveghelyes	kivitel** LA2	üveghelyes	kivitel** LA3	üveghelyes	kivitel** Tele	kivitel

Kiviteli	variációk:

Egyedi	felületek:

*		 Az	ajtólap	és	ajtótok	típusokkal	kapcsolatos	bővebb	információkról	a	16.	oldalon	olvashat.
**		 Az	üveghelyes	kivitelek	735	mm	ajtólap	szélességi	mérettől	rendelhetőek.	
***	Nem	mindegyik	üveghelyes	kivitel	raktári	termék,	a	részletekről	kérdezze	viszonteladónkat.

A képen látható kivitel: TB-WA-RP Bükk

kanadai	juhar natur	dió

Raktárprogram	felületei	
(lásd	15.	oldal)***

bükk

juhar kőris	fehér

gőzölt	bükk tölgy

francia	tölgy
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55.970 Ft 67.315 Ft

Solid Exkluzív program

Termékjellemzők

•	 strapabíró felület:	karc,	kopás	és		
	 ütésálló,	óvodában	is	teszteltük!
•	 ellenálló	a	parázzsal	szemben
•	 kerekített	élképzés	(lásd	3.	oldal)
•	 kenőanyagot	nem	igénylő,		
	 nyikorgásmentes	pántok
•	 szemmel	láthatóan	olyan,	mint	a		
	 valódi	fa	felület
•	 a	könnyű	és	pontos	záródás	oka	a		
	 4.	oldalon	olvasható
•	 az	üveghelyes	kivitelek	erősebb		
	 betétszerkezettel	készülnek	a		
	 nagyobb	stabilitás	érdekében,		
	 ezért	nem	is	vetemednek	el

AJTÓLAPTÍPUS*:		TB-RST-RP-DQ		Pera	Mokka		
	 	 keresztcsíkos

AJTÓTOKTÍPUS*:		FU-RF	 Pera	Mokka

AJTÓLAPTÍPUS*:		TB-LA2-RP		 Pera	Mokka

AJTÓTOKTÍPUS*:		FU-RF		 Pera	Creme

LA1/2	üveghelyes	kivitel** LA1	üveghelyes	kivitel** LA2	B	üveghelyes	kivitel** LA2	S	üveghelyes	kivitel** LA2	üveghelyes	kivitel** LA3	üveghelyes	kivitel** Tele	kivitel

Kiviteli	variációk:

Egyedi	felületek:	

A képen látható kivitel: ajtólap Pera Creme keresztcsíkos, ajtótok Pera Mokka

*		 Az	ajtólap	és	ajtótok	típusokkal	kapcsolatos	bővebb	információkról	a	16.	oldalon	olvashat.
**		 Az	üveghelyes	kivitelek	735	mm	ajtólap	szélességi	mérettől	rendelhetőek.
***	Nem	mindegyik	üveghelyes	kivitel	raktári	termék,	a	részletekről	kérdezze	viszonteladónkat.

cseresznye dió

éger

lakkozott	fehér

pera	creme

(Keresztcsíkos	kivitelben	
is	rendelhető)

(Keresztcsíkos	kivitelben	
is	rendelhető)

(Keresztcsíkos	kivitelben	
is	rendelhető)

(Keresztcsíkos	kivitelben	
is	rendelhető)

(alapkivitel	TB-WA-RP)

(alapkivitel	TB-RST-RP)

(Keresztcsíkos	kivitelben	is	
rendelhető.	Az	RS	kivitel	rak-
tári	termék,	lásd	14.	oldal)

pera	dark

tölgy

gőzölt	bükk

homoktölgy

nyírnatur	dió

pera	mokka

pera	szürke

wenge

francia	tölgy

Raktárprogram	felületei		
(lásd	15.	oldal)***

bükk fehér

juhar

kőris	fehér

(alapkivitel	TB-WA-RP)
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60.645 Ft 60.645 Ft

Comfort Program

Termékjellemzők

•	 valódi	fának	tűnő	megjelenés,		
	 finomított	egyedi fényhatású  
 színekkel,	mely	eleganciát	kölcsönöz			
	 otthonának
•	 kerekített	élképzés	(lásd	3.	oldal)
•	 kenőanyagot	nem	igénylő,		
	 nyikorgásmentes	pántok
•	 könnyen	tisztítható,	nem kényes felület
•	 könnyű	és	pontos	záródás,		
	 lásd	a		4.	oldalon
•	 az	üveghelyes	kivitelek	erősebb		
	 betétszerkezettel	készülnek	a	nagyobb		
	 stabilitás	érdekében,	ezért	nem	is		
	 vetemednek	el

AJTÓLAPTÍPUS*:		TB-WA-RP		 	 Havel	cseresznye

AJTÓTOKTÍPUS*:		FU-RF		 	 Havel	cseresznye

AJTÓLAPTÍPUS*:		TB-WA-RP		 	 Csoki	dió

AJTÓTOKTÍPUS*:		FU-RF			 	 Csoki	dió

LA3	üveghelyes	kivitel** Tele	kivitel

Kiviteli	variációk:

Egyedi	felületek:	

*		 Az	ajtólap	és	ajtótok	típusokkal	kapcsolatos	bővebb	információkról	a	16.	oldalon	olvashat.
**		 Az	üveghelyes	kivitelek	735	mm	ajtólap	szélességi	mérettől	rendelhetőek.

A képen látható kivitel: Bükk ajtólap LA3 üveghely kivágással

barile	tölgy

havel	cseresznye

csoki	dió

Raktárprogram	felületei	
(lásd	15.	oldal):

bükk juhar

világos	bükk

kőris	fehér

világos	tölgy

natur	tölgy
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101.935 Ft 100.010 Ft

Dekor Art

Termékjellemzők

•	 Izgalmas	megjelenés:	7 féle mart  
 dekor motívum,	mellyel	otthona		
	 igazán	trendivé	varázsolható
•	 a	Comfort	program	és	a	Linea	Art			
	 termékeivel	kombinálható	színek
•	 kerekített	élképzés	(lásd	3.	oldal)
•	 kenőanyagot	nem	igénylő,		 	
	 nyikorgásmentes	pántok
•	 könnyen	tisztítható,	nem	kényes		
	 felület
•	 a	körben	futó	gumitömítés	miatt		
	 az	ajtólap	könnyen	és	pontosan		
	 záródik	a	6248.	csukás	után	is

AJTÓLAPTÍPUS*:		Dekor	Art	Typ	104		 Csoki	dió		

AJTÓTOKTÍPUS*:		FU-RF	 	 Csoki	dió

AJTÓLAPTÍPUS*:		Dekor	Art	Typ	127		 Világos	bükk

AJTÓTOKTÍPUS*:		FU-RF		 	 Világos	bükk

Typ-100 Typ-101 Typ-102 Typ-104 Typ-106 Typ-127 Typ-845

Kiviteli	variációk:

Választható	felületek:	

A képen látható kivitel: Dekor Art Typ 101 Juhar

*		 Az	ajtólap	és	ajtótok	típusokkal	kapcsolatos	bővebb	információkról	a	16.	oldalon	olvashat.

bükk barile	tölgy

csoki	dió fehér

juharhavel	cseresznye

kőris	fehér világos	bükk
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89.440 Ft 91.360 Ft

Linea Art 

Termékjellemzők

•	 változatos	megjelenés:	a rozsdamentes  
 hatású vagy fekete rátét díszítés		
	 elűzi	otthonából	az	egyhangúságot
•	 a	Comfort	program	és	a	Dekor	Art		
	 termékeivel	kombinálható	színek
•	 kerekített	élképzés	(lásd	3.	oldal)
•	 kenőanyagot	nem	igénylő,		
	 nyikorgásmentes	pántok
•	 könnyen	tisztítható,	nem	kényes	felület
•	 a	körben	futó	gumitömítés	miatt	az		 	
	 ajtólap	könnyen	és	pontosan	záródik	a		
	 7356.	csukás	után	is

AJTÓLAPTÍPUS*:		Linea	Art	Typ	108			 Juhar

AJTÓTOKTÍPUS*:		FU-RF		 	 Juhar

AJTÓLAPTÍPUS*:		Linea	Art	Typ	102	 Csoki	dió

AJTÓTOKTÍPUS*:		FU-RF		 	 Csoki	dió

Typ-04 Typ-100 Typ-101 Typ-102 Typ-108 Typ-127

Kiviteli	variációk:

*		 Az	ajtólap	és	ajtótok	típusokkal	kapcsolatos	bővebb	információkról	a	16.	oldalon	olvashat.

A képen látható kivitel: Linea Art Typ 108 Kőris fehér

(rozsdamentes díszítő profil)

világos	bükk

világos	tölgy

Választható	felületek:

Választható	díszítő	profil	színek:

bükk

havel	cseresznye

juhar kőris	fehér

natur	tölgy

csokidió

rozsdamentes	acél

fekete

barile	tölgy



Választható díszítő profil színek:
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80.230 Ft 64.975 Ft

Niro Art  

Termékjellemzők

• ajtók határok nélkül: válasszon 
 stílust a klasszikustól a modernig!
• a süllyesztett rozsdamentes csíkok  
 és a világos színek klasszikus 
 eleganciát sugallnak, míg a  
 sötétebb színekkel vagány  
 trendiséget csempészhet otthonába
• kerekített élképzés (lásd 3. oldal)
• kenőanyagot nem igénylő,  
 nyikorgásmentes pántok
• könnyen tisztítható, nem kényes  
 felület
• könnyen és pontosan záródik, mint  
 az összes Lenteam ajtó

AJTÓLAPTÍPUS*:  Niro Art Typ 731  Carbo

AJTÓTOKTÍPUS*:  FU-RF     Nimba
FELÜLET: EXKLUZÍV 

AJTÓLAPTÍPUS*:  Niro Art Typ 741    Gőzölt bükk

AJTÓTOKTÍPUS*:  FU-RF   Gőzölt bükk
FELÜLET: BÁZIS

Typ-730 Typ-731 Typ-732 Typ-740Typ-710 Typ-733

Kiviteli variációk:

A képen látható kivitel: ajtólap Niro Art Typ 730 Exkluzív Nimba keresztcsikos, ajtótok Nimba

*  Az ajtólap és ajtótok típusokkal kapcsolatos bővebb információkról a 16. oldalon olvashat.

kanadai juhar

kanadai juhar

kőris fehér

natur dió

natur dió

terra

éger

nyír

nimba

Választható exkluzív felületek:

Választható bázis felületek:

arena carbo

fehér

lakkozott fehér

francia tölgy

francia tölgy

gőzölt bükk

gőzölt bükk

rozsdamentes acél
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58.390 Ft 70.200 Ft 107.990 Ft

Lakkozott fehér 

Termékjellemzők

•	 a	robottechnológiájú	többrétegű		
	 lakkozásnak	köszönhetően	az    
 ajtólapok felülete tükörsima	és	jó		
	 ellenálló	képességű
•	 a	felület	5	év	elteltével	sem sárgul,		 	
	 csak	a	szomszédok	az	irigységtől
•	 kenőanyagot	nem	igénylő,		
	 nyikorgásmentes	pántok,	ez	a	fehér		
	 ajtóknál	dupla	előny!
•	 a	körben	futó	gumitömítés	miatt	az		 	
	 ajtólap	könnyen	és	pontosan		
	 záródik	a	8179.	csukás	után	is

AJTÓLAPTÍPUS*:		TB-WA-RP			 	 Lakkozott	fehér

AJTÓTOKTÍPUS*:		FU-RF		 	 Lakkozott	fehér

AJTÓLAPTÍPUS*:		TB-LA2B-RP		 	 Lakkozott	fehér

AJTÓTOKTÍPUS*:		FU-RF			 	 Lakkozott	fehér

AJTÓLAPTÍPUS*:		TB-RY-231-WL			 Lakkozott	fehér

AJTÓTOKTÍPUS*:		FU-EC				 	 Lakkozott	fehér

LA2	B	üveghelyes	kivitel
(nem	raktári)

Tele	kivitel
(raktári)

RY-231-WL	kivitel
(nem	raktári)

RY-231-WL-LA2	B	kivitel
(nem	raktári)

RY-251-WL	kivitel
(raktári)

RY-251-WL-LA2	B	kivitel
(nem	raktári)

Kiviteli	variációk:

*		 Az	ajtólap	és	ajtótok	típusokkal	kapcsolatos	bővebb	információkról	a	16.	oldalon	olvashat.
**		 Az	üveghelyes	kivitelek	735	mm	ajtólap	szélességi	mérettől	rendelhetőek.

A képen látható kivitel: RY-251-WL lakkozott fehér

Választható	felületek:

lakkozott	fehér



Választható felületek:
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84.375 Ft 130.275 Ft 130.275 Ft

Classic

Termékjellemzők

•	 20-as	évek	újratöltve!	Eredeti		 	 	
 klasszikus stílus, modern minőség!
•	 egyedi	klasszikus	stílusjegyű		 	 	
	 karnies	élképzés,	ilyet	nem	talál	 
	 máshol
•	 a	robottechnológiájú	többrétegű		 	
	 lakkozásnak	köszönhetően	az	 
	 ajtólapok	felülete	tükörsima	és	jó	 
	 ellenálló	képességű
•	 a	felület	5	év	elteltével	sem	sárgul,		 	
	 csak	a	szomszédok	az	irigységtől
•	 kenőanyagot	nem	igénylő,		 	 	
	 nyikorgásmentes	pántok,	ez	a	fehér		 	
	 ajtóknál	dupla	előny!

AJTÓLAPTÍPUS*:		C2		 	 Lakkozott	fehér	 

AJTÓTOKTÍPUS*:		FU-RF	 	 Lakkozott	fehér

AJTÓLAPTÍPUS*:		CL2		 Lakkozott	fehér

AJTÓTOKTÍPUS*:		FU-RF		 	 Lakkozott	fehér

AJTÓLAPTÍPUS*:		CKL2		 Lakkozott	fehér

AJTÓTOKTÍPUS*:		FU-RF		 	 Lakkozott	fehér

C2	kivitel 
(raktári)

CL2	kivitel** 
(raktári)

CK2	kivitel 
(raktári)

CKL2	kivitel** 
(raktári)

Kiviteli	variációk:

A képen látható kivitel: CK2 lakkozott fehér

*		 Az	ajtólap	és	ajtótok	típusokkal	kapcsolatos	bővebb	információkról	a	16.	oldalon	olvashat. 
**		 Az	üveghelyes	kivitelek	735	mm	ajtólap	szélességi	mérettől	rendelhetőek.

lakkozott	fehér
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103.125 Ft* 74.940 Ft*

Szettár: 39.850 Ft 

61.190 Ft*

Üvegajtó program  

Termékjellemzők

•	 kenőanyagot	nem	igénylő,	 
	 nyikorgásmentes	3	részes	pántok,	 
	 melyek	hosszú	távon	is	elbírják	az	 
	 50-70	kg-os	üvegajtókat
•	 biztonságos:	akárcsak	az	autók		 	
	 szélvédője,	éles	felületek	nélkül	törik
•	 egyedülálló	felületvédelem:	 
 az átlagosnál kevésbé foltosodik
•	 Befásult?	Válasszon	a	Dekor	Art	és	 
	 Linea	Art	faajtóinak	mintázatával		 	
	 megegyező	üvegajtókat!
•	 válasszon	átláthatóságot:	átlátszó,		 	
	 áttetsző,	keveset	sejtető,	színes

AJTÓLAPTÍPUS:		 Memo	8mm AJTÓLAPTÍPUS:		 Atos	8mm AJTÓLAPTÍPUS:		 Satinato	8mm

*A megjelölt árak csak az üvegajtó lapot tartalmazzák, a kilincset, a vasalatokat és a tokot nem.
Az	ajtólapok	bármely	fa	tokkal	szabadon	kombinálhatóak.

A képen látható kivitel: Atos szatinált felület, víztiszta csíkokkal

Studio Rondo UV zártest, Junior Office pánt, matt króm felület (Az ár a kilincset nem tartalmazza.)
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2880 Ft

5000 Ft

3750 Ft

5000 Ft

3750 Ft

2130 Ft

73.125 Ft

Vasalatok 

MOVE tolóajtó vasalat

Termékjellemzők

•	 átmenő	csavaros	kilincs,	mely	
	 stabilan rögzíthető,	ezért	nem		
	 szakad	ki	és	nem lötyög	sem	a		
	 folyamatos	használat	során,	sem		
	 egy	erősebb	rántásra
•	 tehermentesíti	a	zár		
	 mechanikáját,	így	növeli	annak		
	 élettartamát

Termékjellemzők

•	 halk	és	rázkódásmentes		 	
	 működés
•	 egyszerű	és	stabil	szerelési	mód
•	 keskeny,	esztétikus	kivitel
•	 rejtett	futósín
•	 lehetséges	kivitelek:	egy-,	vagy,		
	 kétszárnyú	teli	és	üveghely-	
	 kivágásos	faajtólaphoz	
	 (az	ár	lekérdezés	alapján)

Natura	
Rozsdamentes	acél,

BB	normál	zárhoz,	körrozettás

Chiara	
Rozsdamentes	acél,

BB	normál	zárhoz,	körrozettás

Praktika	
Rozsdamentes	acél,

BB	normál	zárhoz,	körrozettás

Tanja	
Rozsdamentes	acél,

BB	normál	zárhoz,	körrozettás

Lena	
Rozsdamentes	acél,

BB	normál	zárhoz,	körrozettás

Boom	
Rozsdamentes	acél	ajtóütköző

A képen látható kivitel: Tanja rozsdamentes acél, körrozettás

(A	megadott	ár	tartalmazza	a	tolósínt	és	a	sínt	fogadó	
szerkezetet	egyszárnyú,	tok	nélküli	fa	ajtólaphoz.)
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Sprint program  

Amikor a gyorsaság számít! 

•	 a	raktári	termékeink	szállítási		
	 határideje:	2-3 hét
•	 extrém sürgősség	esetén	az	itt		
	 feltüntetett	raktári	termékeket	egyedi			
	 feltételekkel	5 munkanapon belül 	
	 tudjuk	szállítani.	Kérjen	árajánlatot!
•	 a	termékeket	kartonpapír		
	 csomagolással	látjuk	el,	hogy	Ön		
	 sérülésmentesen	kapja	meg	azokat
•	 a	raktárprogramból	való	rendelés		
	 esetén	a	rendelést	véglegesnek		
	 tekintjük,	módosításra	nincs		
	 lehetőség.

58.050 Ft

24.975 Ft

66.230 Ft 66.230 Ft

AJTÓLAPTÍPUS:		 TB-WA-EC				 	 Lakkozott	fehér	
AJTÓTOKTÍPUS:		 FU-EC			 	 Lakkozott	fehér
KIVITEL:	sarkos	élképzésű	tok	és	lap
MAGASSÁG:	2110mm

AJTÓLAPTÍPUS:		 TB-WA-EC

KIVITEL:	sarkos	élképzésű	lap
MAGASSÁG:	2110mm

GW Logisztikai Központ
2330	Dunaharaszti
Raktár	utca	2.	1-es	kapu
M0-ás	Dunaharaszti	lehajtónál

AJTÓLAPTÍPUS:		 TB-RS-RP					 Gőzölt	bükk
AJTÓTOKTÍPUS:		 FU-RF				 Gőzölt	bükk
KIVITEL:	kerekített	élképzésű	tok	és	lap
MAGASSÁG:	2110mm

AJTÓLAPTÍPUS:		 TB-RS-RP						 Natur	dió
AJTÓTOKTÍPUS:		 FU-RF				 Natur	dió
KIVITEL:	kerekített	élképzésű	tok	és	lap
MAGASSÁG:	2110mm	(keresztcsíkos	kivitelben	is	raktárról	rendelhető!)

IDEÁLIS DIN FÉMTOKHOZ! Raktárunk	címe:
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Sprint program 

Solid Exkluzív                                                                                                                          

Solid Bázis                                                                                                                                   

Comfort Program         

Lakkozott fehér és Classic                                                                                                                                        

Raktári termékek összesítője

LA3 üveghelyes kivitelTele kivitel TB-WA-RP

bükk juhar

kőris fehér gőzölt bükk tölgy

francia tölgyMéretek:

Tele: 610, 735, 860,985/1985
LA3: 735, 860/1985
Tok: 80-330

RY-251-WL kivitel C2 kivitel CL2 kivitel CK2 kivitel CKL2 kivitelTele kivitel TB-WA-RP

Méretek:

Tele:  610, 735, 860, 
985/1985
Üveges: 735, 860, 
985/1985
Tok: 80-330

LA3 üveghelyes kivitelTele kivitel TB-WA-RP

Méretek:

Tele:  610, 735, 860, 985/1985
LA3: 735, 860, 985/1985
Tok: 80-330

bükk juhar

világos bükk

kőris fehér

világos tölgynatur tölgy

LA3 üveghelyes kivitelTele kivitel TB-RST-RP

Méretek:

Tele:  610, 735, 860, 985/1985
LA3: 735, 860/1985
Tok: 80-330

gőzölt bükkbükk fehér *

juhar kőris fehér

(alapkivitel TB-WA-RP)

(alapkivitel TB-RS-RP)

natur dió
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A Lenteam bemutatja

Falburkolás a 21. században! 

A manapság egyre kedveltebb egyedi és  
különleges lakberendezési megoldások 
esetenként csak nagy felfordulás árán  
valósíthatóak meg, erre pedig, valljuk be, 
nem mindenki vágyik. 

A német parkettagyártó Meister három  
olyan exclusive otthonszépítő megoldással 
állt elő, amelyek nem járnak akkora  
rumlival, mint például egy festés vagy  
tapétázás!

Mi ez? 
Mobil faldekorációs elem! 
 
A Meister SP 500-as modellje mind közül a legkönnyebben 
megvalósítható, szerelése nem nehezebb, mint egy kép felfúrása a 
falra.  
A kétoldalú panelek gyorsan és könnyen cserélhetőek az  
alapkeretben, a tíz féle dekor felület és a többféle kivitel (mágnes 
tábla, írótábla, világítóelem, dekorelem, kasírozott fotó elem) 
lehetővé teszi, hogy igazán szabadjára engedjük a fantáziánkat!

Nemcsak szép, de praktikus: de miért is jók a funkciós 
falak? 
 
Az SP 400-as panelek attól különlegesek, hogy tetszőlegesen  
helyezhetünk el benne kampókat, polcokat, képakasztókat, vagy 
akár világítótesteket - fúrás nélkül!  
Egyszerre kényelmes, praktikus és szép! Ha meguntuk a régi 
csempét, nem kell szétvernünk a fürdőszobát, inkább burkoljuk le 
a Meister egyedi falpaneljeivel és válasszunk hozzá lámpát vagy 
beépített képkeretet!



A Meister megalkotta az igazán különleges 3 Dimenziós falpaneleket (SP 300-as modell), melyekkel igazán 
egyedi megjelenést érhetünk el! A dupla nút és különböző méretű elemek lehetővé teszik, hogy a paneleket 
nemcsak síkban, de egymáshoz képest eltolva is összeszerelhetjük, így érve el a háromdimenziós hatást.  
Mivel az elemek nem ragasztással, hanem szerelőkarmokkal rögzíthetőek, így a panelek bármikor 
áthelyezhetőek egy másik falra, vagy akár a következő lakásba!

Mindezeket megtekintheti a megújult Meister parketta és falpanel mintatermünkben, addig is töltse le 
Meister katalógusainkat a www.lenteam.hu oldalról!  Kérjen árajánlatot kereskedőnktől!
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3 Dimenziós falburkolás
A Lenteam bemutatja
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Az Ön Lenteam partnere:

Lenteam-Ajtó Kft.
1139 Budapest , Röppentyű u. 73/A 

www.lenteam.hu
Tel.: 412-1863 ● Fax: 412-1864 

 

Mérettáblázat

Amit a beltéri ajtó vásárlása előtt feltétlenül tudnia kell!

Milyen színű és formájú ajtót válasszon?
Milyen anyagból legyen az ajtó felülete?Mire fi gyeljünk, ha nem akarunk görbe ajtókat?

Mire fi gyeljen az ajtók szerelésénél?

Merre nyíljanak a beltéri ajtók?

Mi alapján válasszon kilincset az ajtajához?
Hogyan vegye fi gyelembe a falak vastagságát?
Milyen speciális funkciókat választhat az ajtóhoz?Milyen beruházási költségekkel kell számolnia az ajtóválasztáskor?

Fontos-e a kerekített ajtó él?

10AZ AJTÓVÁLASZTÁSTÍZPARANCSOLATA
Aufbruch in

neue

Dimensionen

www.tuer.de
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AZ AJTÓVÁLASZTÁS 
TÍZPARANCSOLATA

GYÁRTÓI
KATALÓGUSOK

●	 Tudja	Ön,	mire	figyeljen,	ha	nem	akar	soha	 
	 többé	görbe	ajtót	a	lakásában?

●	 Tudja-e,	hogyan	vegye	figyelembe	a	falak	 
	 vastagságát	az	ajtótok	rendelésénél?

●	 Tisztában	van	a	várható	beruházási	 
	 költségekkel?

●	 Hogyan	befolyásolja	az	ajtóválasztást	a	szín,	 
	 a	forma,	vagy	a	nyitásirány?

●	 Mire	figyeljen	a	kilincsválasztásnál?

Ha	szeretne,	többek	között	a	fenti	ajtóválasztással	
kapcsolatos	kérdésekre	választ	kapni,	illetve	hogy	
mire	érdemes	még	figyelnie,	akkor	ne	habozzon	és	
kérje	most	az	ingyenes	tanulmányt.

●	 Merítsen	ihletet	a	kizárólag	zárt	 
	 körben	terjesztett	gyártói	 
	 prospektusainkból!

●	 Nézze	meg,	mik	a	legújabb	 
	 trendek,	válogasson	kedvére	 
	 az	ajtók,	kilincsek	és	padló- 
	 burkolatok	közül!

●	 A	prospektusokban	a	különböző	 
	 lakberendezési	stílusokban	berendezett	 
	 számtalan	lakásbelső	rengeteg	hasznos	ötletet	 
	 és	tippet	adhat	lakásának	megtervezéséhez,	a	saját		
	 lakberendezési	stílus	megtalálásához.	Minden		 	
	 építkező	és	lakásfelújjító	részére	kötelező!	

A tanulmányt és a katalógusokat egy rövid regiszt rációt 
követően innen töltheti le:  www.lenteam.hu/feliratkozas

Ajtólap
méretek

Standard DIN méretű ajtók*

Ajtólap	külméret,	
rendelési	méret

Kialakítandó	sza-
bad	nyílásméret

1 2

Szélesség 
(mm-ben)

610 650

735 770

860 900

985 1020

- -

- -

- -

- -

Magasság 
(mm-ben)

1985 2010

2110 2130

MSZ ill. egyedi méretre gyártott ajtók

MegjegyzésAjtólap	külméret,	
rendelési	méret

Kialakítandó	sza-
bad	nyílásméret

1 2

610 650 2	oldali	falkávával

650
750

falkáva	nélkül

735 2	oldali	falkávával

700 800 falkáva	nélkül

800
900

falkáva	nélkül

860 2	oldali	falkávával

900
1000

falkáva	nélkül

985 2	oldali	falkávával

2070 2100

- -

*Minimum	5cm	falkáva/oldal!

*Vakolt	és/vagy	burkolattal	ellátott	végleges	falvastagságokat	kell	figyelembe	venni!
A	tokok	általános	beépíthetőségi	tartománya	-5/+5	mm.	Az	egyes	termékek	esetében	ez	változó,	kérje	szaktanácsadója	
segítségét.

Tokméretek a falvastagságokhoz (mm-ben)*

Falvastagság
3

80 100 125 145 165 185 205 225 245 270 290 310 330

Falvastagság,	rendelési	méret

Kialakítandó	szabad	nyílásméret

Ajtólap	külméret,	rendelési	méret

2

3

1
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