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LAKÁSBEJÁRATI AJTÓK
(EI30, MABISZ WK-2)

A lakásbejárati ajtóink három oldalon falcoltak (13x25,5 mm) és három élen belső keményfa
kereterősítéssel rendelkeznek. A beépített, mechanikusan lesüllyedő padlótömítés kiváló
szigetelést biztosít, míg a látható tűzgátló csík és a hárompontos biztonsági bejárati ajtó zár
(kiemelésgátlás) a lakásunk biztonságát szolgálja.
AJTÓLAP VASTAGSÁG
AJTÓLAP MÉRETE

42 mm
975x2080 mm

NÉVLEGES MÉRET

1000x2100 mm

ALAP HANGGTLÁS RW,P

32 dB (37 dB-es rendelhető)

ALAP PÁNT

2 db V-8037 WFS BA 508 forgópánt
(VS 8939 pánttal is rendelhető)

KLÍMAOSZTÁLY

II. klímaosztály (III. klímaosztály rendelhető)

RAKTÁTI SZÍNEK

Fehér CPL, Bükk CPL, Dió CPL
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A BELTÉRI AJTÓK

Az utólag szerelhető tokos beltéri ajtókat az építkezés vagy felújítás legvégső fázisában
kiszárított, festett vagy tapétázott falkávákra lehet szerelni. Az utólag szerelhető tokos
beltéri ajtók nagy előnye a hagyományos tokszerkezetekkel szemben az, hogy takarólécezés nem szükséges, így a beszerelés költsége csökken. Párás, vizes helyiségbe, nyers
falvégekre a szerkezetet tilos szerelni!
Nyitásirányok
zárási oldal

zárási oldal

nyitási oldal

nyitási oldal
Bal oldali pántok =
Balos ajtó DIN szerint

Pántok
Raktári ajtólapok pántja: V 0020

Jobb oldali pántok =
Jobbos ajtó DIN szerint

Raktári fa tokok pántja: V 3400 WF

Raktári acéltokok pántja: V 8100 WF

Az utólag szerelhető ajtószerkezeteink beépítési méreteit és nyílásirányait már az építés
vagy a felújítás tervezésekor ismerni kell. Az alábbi táblázat használatával könnyedén
meghatározhatók a megvásárolni kívánt belső ajtóink falnyílás méretei.

Tok mérettáblázat
Falvastagság
100-as

Állíthatósági intervallum
93–115 mm-ig

125-ös

118–140 mm-ig

Ajtó mérettáblázat – Falnyílás méret
DIN méretrend

Ideális

Rendelési méret

750 x 2125 mm

770 x 2140 mm

735 x 2110 mm

875 x 2125 mm

900 x 2140 mm

860 x 2110 mm

1000 x 2125 mm

1020 x 2140 mm

985 x 2110 mm

FEHéR FESTETT AJTÓK
LAKK

Kiválóéskörnyezetkímélő, ultraibolyasugarakra keményedő akrillakkokkal,korszerűfelhordási eljárásokkal és folyamatos minőségellenőrzéssel gondoskodunk arról, hogy az ajtók felülete
méghosszúévekelteltévelisváltozatlanmaradjon.Tompaselyemfényűajtóinkatolyanhelyiségekbeajánljuk,aholklasszikusantervezettajtókraéskorszerűápolástnemigénylőtermékekre
van szükség.
RAKTÁRI MÉRET
LAPOK
TOK

735/2110; 860/2110; 985/2110;
tele lapok
100-as és 125-ös dekorfóliás tok, egyedi falvastagság rendelhető

20-02 PROFILPéSELT AJTÓ

LAKKöNTöTT AJTÓ

20-04 PROFILPéSELT AJTÓ
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DEKORFÓLIÁS FAUTÁNZATOS AJTÓK
DEKOR

Dekorfóliás fautánzatos ajtóink univerzális megoldást jelentenek a legkülönfélébb felhasználási
területekre. Kedvező az áruk, praktikusak és könnyen tisztíthatóak, természetes hatásúak.

RAKTÁRI MÉRET
LAPOK
TOK

735/2110; 860/2110; 985/2110;
tele lapok
100-as és 125-ös tok, egyedi falvastagság rendelhető

BÜKK

DIÓ

DEKOR EXTRA AJTÓK
DEKORIT

A dekorit ajtók minden élethelyzetre megfelelő választás! A könnyen kezelhető felületet könnyű
tisztítani, és az aktuális trend színeiben elérhető. A faerezetek természethűen ábrázolják a
fafajok valódi erezetét. Tökéletes választás egy költséghatékony lakberendezéshez.
RAKTÁRI MÉRET
LAPOK
TOK

735/2110; 860/2110; 985/2110
tele ajtólapok

100-as és 125-ös tok, egyedi falvastagság rendelhető

Magyar szabvány felár nélkül rendelhető (710/2070; 860/2070; 960/2070)

EGY TOK, KÉT NYITÁSI IRÁNY

Balos

TÖLGY FOSCARI
DE33

JUHAR MAJOLA
DE75

Jobbos

VILÁGOS FENYŐ
CROSS
DEC11
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UNI SZINEK

FEHÉR A242

SZÜRKE A402

HOMOKSZÍN A320
ÚJ SZÍN

FAUTÁNZATOS FELÜLETEK

JUHAR AH74

COCO-BOLO CB 225T
SOFT TOUCH FELÜLET!

DIÓ NU736

CSÍKOS KŐRIS ES781T
SOFT TOUCH FELÜLET!

BÜKK BU88

CROSS FELÜLETEK

BÜKK BUC88

DIÓ CROSS NUC736

FENYŐ CROSS PIC11T
SOFT TOUCH FELÜLET!
úJ SZÍN

HPS LAMINÁLT AJTÓK (TÖBB, MINT CPL)
HPS (HIGH-PRESSURE-SURFACE)

Egy ajtó használata során sok minden történhet, azonban az igénybevételnek láthatatlannak
kell maradnia. Legyen az egy bérlakás vagy egy ipari létesítmény: biztos lehet benne, hogy a
HPS-felületen még a legmostohább körülmények sem hagynak nyomot. Egy új nyomtatási
technológia egyedülálló képhűséget eredményez, emiatt a fareprodukciókat alig lehet megkülönböztetni a természetes fától.

Minden raktári ajtólapunkat acéltokkal is tudjuk szállítani!

RAKTÁRI MÉRET
LAPOK
TOK

TOKTÍPUS

735/2110; 860/2110; 985/2110;
tele ajtólapok
125-ös tok, egyedi falvastagság rendelhető
Magyar szabvány felár nélkül rendelhető
(710/2070; 860/2070; 960/2070)
SZERKEZET
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ÜVEGEZÉSI ÉS DEKORCSÍKOZÁSI OPCIÓK
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ACÉLTOKOK

SAROKTOKOK
A fal csak az egyik élen van lefedve az acéltok által. A falazással egyidőben szükséges az
acéltokot beépíteni, a falazókarmokkal a falazathoz dübelezve.

BEFOGLALÓ TOKOK KŐMŰVES
FALHOZ (TÉGLA, YTONG STB.)
A fal az egyik élen és a teljes falkáva vastagsága le van fedve az acéltok által, fokozott védelmet nyújt. A falazással egyidőben szükséges az acéltokot beépíteni, a falazókarmokkal
a falazathoz dübelezve.

BEFOGLALÓTOK SZERELT FALHOZ
(GIPSZKARTON STB.)
Szerelt falakhoz használt, a teljes falkávát és éleit védő megoldás. Az acél befoglalótok
a falazat építésével egyidőben a falazat tartószerkezetéhez mechanikusan rögzítve kerül
beszerelésre.

KIEGÉSZÍTŐK

KILINCS
Minden ajtólapunkra felszerelhető univerzális körrozettás nemesacél kilincsek.
BB, PZ, WC zárhoz való kivitel.

2K PURHAB

TÁROLÁS
Amennyiben az ajtólapok és a tokszerkezetek vásárlás után rövid idővel nem kerülnek
beszerelésre, a tárolást 10 cm-nél magasabb alátétfán, 55–65% légnedvességű helyiségben vízszintezve, fektetve javasoljuk végezni.
Reméljük, hogy az ismertetőben leírtak szerint megvásárolt és beépítésre került belső
ajtók – szépségük mellett – tökéletes működésükkel is növelik otthonának nyugalmát.
A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban állunk rendelkezésére!

SZERELÉS ELŐTT
Ellenőrizni kell a megvásárolt szerkezetek minőségét és méretét. A szerelés akkor
kezdhető el, ha egyéb szakipari munkálatok (tapétázás, festés, parkettázás) a helyiségben befejeződtek. Megrendeléskor a beépítés előtt feltétlenül ellenőrizzük az ajtó helyes
nyitásirányát!
Az ajtók beépítéséhez megfelelő beltéri környezeti viszonyok a következőek:
- a környezet minimális hőmérséklete 10 °C
- a beltér szellőztetésének biztosítása mellett az ajtóval elválasztott belső terek
hőmérsékletének különbsége max. 5 °C
- a falak, vakolatok és padlók ajánlott nedvességtartalma max. 12–18%
- a beltéri levegő relatív nedvességtartalma 40-50%
Az öNORM EN 1121 és öNORM EN 12219 szabvány alapján az ábra szerinti beépítési
hőmérséklet és relatív páratartalom mellett az ajtó hosszanti éldeformálódása max. 8 mm
lehet.
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KIEGÉSZÍZŐK

BEÉPÍTÉS
Az utólag beépíthető szerkezetek műszakilag meghatározott méretű falkávák közé
építhetők be, megfelelő ismerettel rendelkező szakember (lehetőleg épületasztalos) által.

A TOK ÖSSZESZERELÉSE:
1.1 Kicsomagolás
1.2 Az előre „gérbe” vágott tokmag és fix tokborítás ragasztása
1.3 Az excenteres összehúzó szerelvény elhelyezése a tokborításokon
1.4 A tokmag összetartó acéllemezeinek elhelyezése
1.5 A pántok beszerelése

AZ ÖSSZESZERELT TOK FALNYÍLÁSBA ÉPÍTÉSE:
2.1 Az ékelési helyeken a tokmag árkának (a beépítés végfázisában ebbe az árokba kerül
a tokborítás) összenyomás elleni biztosítása
2.2 ékelés a függőleges helyzet ellenőrzésével
2.3 Kitámasztás (min. 3 ponton)
2.4 Vízmértékkel történő – rögzítés előtti – ellenőrzés
2.5 Rögzítés a kitámasztási pontoknál (poliuretán habbal)
2.6 A kötési idő leteltével – a kitámasztások eltávolítása után – a tokborítás beragasztása

AZ AJTÓLAP FELSZERELÉSE:
3.1 Az ajtólap felakasztása a beépített tokra
3.2 A kilincs és zárcím felszerelése
3.3 Az ajtólap súrlódásmentes tokba záródásának ellenőrzése
3.4 Szükséges beállítások (pántbeállítás, zárfogadó utánállítása), üzembe helyezés
A termék beépítésének utolsó fázisa a szárny tokba záródásának beszabályozása (pántbeállítás, zárfogadó utánállítás), amely művelet az ajtó hosszú élettartamának biztosítása
érdekében szükséges.
A beüzemelés a beépítő szakember feladata!

T N Group Kft.
1044 Budapest, Váci út 69.

Tel/Fax: 36-1-4006739

Mail: tngroupkft@gmail.com
Web: www.tnajto.hu

