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EGY TISZTA NYELVET BESZÉLVE
Néhány meghozott fontos döntés után, egy jól kiválasztott ajtóval lehet gazdagabb az otthonunk.

MiaJELD-WEN-nélúgygondoljuk,hogyazelsőbútor,amibekerülegylakásba,azajtó.Életrekeltiaszobát,ésalapvetően

meghatározza a többi használati tárgy színét, formáját. Ezért is fontos nekünk termékeink minősége, és az aktuális piaci

igények kielégítése. Az élhetőség, a fenntarthatóság a mi politikánk. A JELD-WEN-nél azt szeretnénk, ha Ön megelége-

dett tulajdonosa lenne ajtóinknak.
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Így nálunk a gyártási folyamat garancia a fenntartható-

ságra, a fától az ajtóig. Az Ön számára ez azt jelenti,

hogy a fa alapanyag eredete, amit felhasználunk, teljesen

nyomonkövethető az erdészetekből egészen a feldolgozás

után a kész termékig!

KÖRNYEZETTUDATOS ÉRTÉKESÍTÉS

A mi környezettudatosságunk nem csak abban mutat-

kozik meg, hogy természetes alapanyagokkal dolgozunk

a gyáregységeinkben, amelyek újra hasznosíthatóak, de

ezek mellett kevés energiát használunk fel, minimális

CO2-kibocsátás mellett.

Sőt továbbmegyünk, a fa alapanyagokat minősített

ERDéSZETEKTőL VáSáROLJUK, AHOL fiGYELNEK A KöRNYEZETVé-

delemre és a fenntarthatóság jegyében gondolkodnak.

Cégünk csak a világszerte elismert FSCTM, PEFCTM logóval

ellátott, minősített alapanyagokat használ, támogatva ez-

zel a fenntartható erdőgazdálkodást és az aktív környe-

zetvédelmet.

Fenntarthatóság04



építkezés folyamán. Így nem csak jól érzi magát, de egész-

séges tud maradni.

Védje meg életterét, óvja környezetét a károsító anyagokkal

szemben! Garancia az Ön számára, hogy a lent található cím-

kékkel ellátott termékek a fenntarthatóság jegyében készül-

tek, és minimális egészségkárosító anyagot tartalmaznak!

KÖRNYEZETKáROSÍTó ANYAGOK ELLENI VÉDELEM

Az ipari környezetszennyező anyagok is nagy részben

hozzájárulnak a globális felmelegedéshez. Az illékony szer-

ves anyagok megtalálhatóak az építőanyagokban, búto-

rokban is. Még a környezetbarát termékek sem mentesek

teljesen a környezetszennyező anyagoktól. Azok is tartal-

maznak erős kémiai anyagokat. Az egyre jobban szigetelt

házak esetében ezek a vegyszerek nehezebben tudnak tá-

vozni életterünkből.

Mi kiállunk a bevizsgált alacsony szennyezőanyag-kibo-

csátású, szennyezőanyagokban szegény, káros anyagoktól

mentes gyártás mellett. A környezetbarát építkezés azt je-

lenti, hogy minél kevesebb a káros anyag felhasználása az

Környezetvédelem 05



A fafurnér felületű ajtótípusok megtalálhatóak a 20–23. 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 fafur-

néros ajtók esetében, az évek múlása csak emeli az ajtók értékét. A fafurnéros ajtó karakteresebb lesz, igazi ékessége

a szobának.

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

A fehér lakk felületű ajtótípusok megtalálhatóak a 14–17. és a 26–27. oldalakon

A fehér egy időtlen, minden stílushoz és otthonhoz remekül illeszthető színvilág. Nagyobbnak, világosabbnak

engedi láttatni a helyiségeket. Elegáns, és minőségi külsőt kölcsönöz optikailag. Könnyen tisztítható, ellenálló

felület. A fehér egy helyes választás a stílusos és harmonikus atmoszférához.

Fehér lakk

Juhar

Tölgy

Bükk

Dió

Weiß Walzlack
(39, 39/M típus)

Weißlight

Weißlack

(Formanyomott)

Mahagóni

Cseresznye

Felületek
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

milyen követelményeknek kell eleget tennie a kiválasztott nyílászáróknak. Ezért az ajtó funkciójának megfelelően adunk

tanácsot a felülettípus meghatározásával!
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DEKOR | LAMIKOR/CPL A dekor és CPL felületű ajtótípusok megtalálhatóak a 10–13. oldalakon

FENYŐFA A tömör fenyő ajtótípusok, megtalálhatóak a 38–39. oldalakon

A tömörfa alapanyag egyediséget kölcsönöz az ajtónak, robusztus, de mégis

elegáns része a szobának. A fenyőfa időtálló és természetes, könnyen tisz-

títható, rendszeres felületkezeléssel egyszerűen megújítható.

Fenyő

Vörös bükk
világos

Kirschbaum
Caffe

Nova ahornDió Eiche Crema

Eiche Crema
quer

Olive
Rusticana

Uni Weiß Raucheiche
(strukturált)

Világos tölgy

Eiche LavaKirschbaum
Caffe quer

Dekor:

Vörös bükk
világos

Dió

Lamikor/CPL quer

(Alu.lisennévelis):

A dekor és a lamikor felület egy modern számítógépes technikával készült

tökéletes fautánzat. Ennek köszönhetően minden ajtó képe egységes. Ezek a

felületek erősek és ellenállóak. Színtartóak, a napfény hatására sem sötéted-

nek meg. A CPL egy erősebb felület, ezért komolyabb igénybevételeknek is

ellenáll!

Lamikor/CPL:

Világos tölgy
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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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A dekorfelület a természetes fa jó minőségűmásolata. UV-álló, nem sötétedik. Tökéletes fa
reprodukció.

10

41/00 Vörös bükk világos 41/LA-D 1550 Dió 41/00 Tölgy világos

Dekor

A megtévesztésig hasonlít!

A magas szintû számítógépes technológia lehetôvé teszi, hogy élethû fautánzatokat készítsünk!

JELD-WEN INFó:

A dekorajtó megbízható és költséghatékony.

A dekorfelület egy magas minőségű fareprodukció, ami időtálló.

Z-M6

Tokkialakítás



41-es típus 11

Vörös bükk
világos

Dió Világos tölgySarkos él Papírrács térkitöltés

LA-Design C LA-M3 LA-M4 LA-M4R LA-D1550 LA-Design Ifu LA-D1000

41-es típus
ÉLETHÛ,

OLYAN, MINT
A VALÓDI

Választható üveghely-kialakítások:



világos

12 Lamikor, CPL

A lamikor ajtók erôsek, ellenállóak és széleskörûen felhasználhatók.

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

Eiche Crema Nova Ahorn Kirschbaum Olive
Caffe Rusticana

Uni Weiß Eiche LavaDió

G1 Kirschbaum
Caffe

G1 Eiche CremaG1-LA-D 1550
Olive Rusticana

G1 Dió

JELD-WEN INFó:

A CPL egy eljárás rövidítése: Continuous Pressure Laminate. Ez a technológiai eljárás

is biztosítja, hogy a lamikor felület ellenáll a karcolásoknak, ütéseknek és a

rendszeres vegyszeres takarításoknak.

Z-M6

Tokkialakítás

Vörös bükk Raucheiche
Struktúrált

Világos
Tölgy

JELD-WEN INFó:

A választható üveghely-kialakítások,

a 11. oldalon találhatóak!
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13Typ 43G1-es típus

G1-Q Eiche Crema G1Q-INOX4 Kirschbaum Caffe

Eiche Crema Kirschbaum
quer Caffe quer

Választható
felületek a G1-Q,
és a G1Q-INOX4
típusokhoz.

Sarkos él Kerekített él Csőüreges
térkitöltés

Papírrács térkitöltés

G1-Q-LA-ifu Eiche
Crema



A fehér lakk 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 fehér lakk ajtó könnyen

tisztítható és tartós!

14 Formanyomott fehér lakk és 42-es típus

A fehér ajtó minden stílushoz jól igazodó,

az otthonába remekül illeszthetô felület.

Minőséget, tisztaságot, 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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Formanyomott fehér lakk és 42-es típus 15

42/00 Weißlight 42/LA-D 1550,
Weißlight

Z-PROfiL TOK
formanyomott

ajtókhoz

Zargenempfehlung:

Z-M6 tok
42-es típusú
ajtókhoz

Tokkialakítás

WeißlightWeißlack Papírrács térkitöltésCsőüreges
térkitöltés



A 17-es típusú fehér lakk 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 há-

zakban és akár irodákban is, egyaránt ugyanolyan minőségben legyen jelen.

16 17-es típus Weißlack

17/00 17-LA-ifu

17-es típus: marás mélysége
1 mm

A fehér lakk 17-es típus a mart csíkos ajtócsalád népszerû képviselôje!

Minimál stílusú ajtó, elegáns és egyben modern külsővel!

Z-M6

Tokkialakítás



Sarkos él

17-es típus

17-es típus

KöNNYED
ELEGANCIáVAL

17

Csőüreges
térkitöltés

Papírrács térkitöltésWeißlack
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FURNÉR
A FA

SZERELMESEINEK
A fafurnér egy darab természet a lakásban. A furné-
ros ajtó egyedi rajzolatú, karakteres, így minden ajtó

különleges.
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Furnéros design20

Juhar DióTölgyBükk Csőüreges
térkitöltés

Cseresznye Papírrács
térkitöltés

Kerekített él Sarkos él



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 fafurnérral borított ajtók a furnérteríték ügyes forgatásával modern vagy akár klasszikus ajtó képét is

mutathatják. Az évek múlásával a fa tónusa még kifejezőbb karaktert kap.

21

F43 Juhar

F40/LA-D1550 Dió

F43/LA-afu Tölgy F43/LA-ifu Juhar F43/LA-D1000 Dió F44 Tölgy

F41 Bükk

JELD-WEN INFó:

A furnéros ajtók esetében modern

technológiával, élben ragasztott

megoldással készül a furnérteríték.

Z-39 SoftZ-39

Tokkialakítás
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Modell 02/03 Kiefer la-
ckiert

22 Exkluzív furnéros ajtók

Juhar

DióTölgy

Bükk Mahagóni

Weißlack

Kerekített él Csőüreges
térkitöltés

Papírrács térkitöltésSarkos él

Cseresznye



39-es típus 23

A prémium kategóriás, exkluzív furnéros ajtókat a nemes fák kü-

lönbözô típusaiból, változatos üveghely-kialakítással kínáljuk!

39/LA-afu Tölgy

39/M-LA Weißlack 39/00 Tölgy

39/LA-ifu Tölgy 39/LA-D1000 Juhar 39/LA-D1550

39/M Bükk 39/M Juhar 39/00 Juhar

Mahagóni

JELD-WEN INFó:

Különleges igények is kielégíthetőek furnéros felületű ajtók esetében. Mint

például boríthatjuk az ajtó két oldalát két különböző típusú fafurnérral is!

Z-39 Soft FurnérZ-39 Furnér

Tokkialakítás

JELD-WEN INFó:

A választható üveghely-

kialakítások a 11.

oldalon találhatóak!



áLMOK
FEHÉRBEN

A fehér ajtó egy kortalan szépség. Függetlenül attól,
hogy klasszikus vagy modern, tele vagy mart csíkos

felületű, ezek az ajtók könnyed eleganciával, tisztaság-

gal töltik meg a szobát.
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Fehér lakkozott Motiv ajtók26

Weiß Walzlack Kerekített él

Fehér ajtók új értelmezésben.

A Motiv típusú ajtók modern, változatos formavilággal, egy

lendületes és divatos ajtócsalád a JELD-WEN kínálatában.

Z-39 Weißlack Z-39 Soft Weißlack

TokkialakításMotiv marási adatok

Csőüreges

térkitöltés

Papírrács térkitöltésSarkos él

M01



A Motiv fehér lakk ajtó ellenálló az igénybevételekkel szemben. A festett ajtó könnyen tisztítható és tartós! A fehér

helyes választás az optikailag nagyobb élettér kialakításához. A változatos marástípusok jól harmonizálnak a mai

modern stílusirányzatokkal, merész eleganciát kölcsönözve otthonának.

27M60-M65 típusok

JELD-WEN INFó:

A Motiv ajtótípusok változatos formavilággal és könnyed eleganciával változtatják 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-D1000M60 M60/LA-ifu
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ÜVEG
JáTÉK
A FÉNNYEL

A divatos üveghely-kialakítások teszik világosabbá
a szobákat. A szoba funkciójának megfelelően, a

helyesen megválaszott üvegtípus teheti átláthatóvá

vagy akár diszkréten áttetszővé az ajtót!
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Üvegajtók

Az üvegajtók segítségével a szoba vagy az iroda világosabb lesz. A szitanyomatok segítségével

az üvegajtó mintázata könnyen illeszkedik egy-egy JELD-WEN design ajtócsaládhoz.

Üvegajtók30

GT10/11
Szitanyomott
víztiszta

GT10/00 Víztiszta

GT10/12
Szitanyomott
víztiszta

GT10/13
Szitanyomott
víztiszta

GT10/01 Savmart GT10/02 Mastercare FG10/01 Savmart

JELD-WEN INFó:

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

FG10 Frízes üvegajtó

Szitanyomat:
A teljes üvegajtó
motívumok, minták,
a legmodernebb

technológiai el-
járással készülnek.
Csak az üveg egyik
oldalára nyomják rá.
A minták időtállóak
és divatosak.

Üvegrajzolat

Z-39 GT
Teljes üvegajtó tok

Z-39 GT Soft

Teljes üvegajtó tok

Tokkialakítás



Üvegezési típusok

A jól kiválasztott üvegfajta segítségével lehetőségünk nyílik arra, hogy a szobákat világosabbá tegyünk, illetve az

áttetsző üvegek esetében mint térelválasztó funkcionáljanak.

31

ESG ÜVEGEK – átlátszó, áttetszô, rajzos

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

a térelválasztás egy elegáns módját ajánljuk Önnek!

Víztiszta

Savmart

Mastercare



ÉRZÉSE
A SZABADSáG A tolóajtó nagyobb komfortérzéssel, több szabadsággal

ajándékoz meg. Praktikus, kevés helyigénnyel. Az ajtóla-
pok és a hozzá tartozó átjárótokok furnéros és fehér festett

felülettel rendelhetők.

BASIC TOLÓAJTÓ



Basic tolóajtó 33

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 tereket a szobából, nagyobb mozgássza-

badságot biztosítva 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



Lakás bejárati ajtó34

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

Biztonságos záródás:
nincsen támadási felület a betörő
szerszámoknak.

London típusú kilincs: gomb-kilincs

vagy kilincs-kilincs kialakításban.
Kérhető felfúrás elleni védelemmel
vagy nélkül!

EI230 Tûzgátló

A tűzgátló ajtó képe
illeszkedik a szoba-
ajtókhoz.

Biztonság:
választható optikai
kitekintő.

Beépítés:
fontos, hogy a tok és a
fal helyesen csatlakozzon,
ezért a tok csak a gyári
beépítési útmutató sze-
rint kerülhet elhelyezésre.

Biztonságosan nyitható:
választható pótzárral,
biztonsági retesszel.

Padlótömítés

Csúszósínes ajtócsukó

6 ponton záródó



Típus KlímakategóriaEN Hanggátlás Tűzgátlás WK2

Visit1EI30
2

A

36db
(Tol.-2)

EI30 igen

Visit3EI30
2

C EI30 igen

35

JuharDióTölgy Bükk MahagóniWeißlack

Visit 1&3 típus

JELD-WEN INFó:

A WK2 (Widerstandklasse 2): Győződ-

jön meg arról, hogy pontosan mit jelent

a kifejezés! A JELD-WEN lakás bejárati

ajtók a WK2 kategóriának megfelelő

feltételek szerint készülnek. A WK2 elő-

írás szerint, a bejárati ajtónak egy meg-

határozott ideig ellen kell állnia az olyan

IGéNYBEVéTELEKNEK, MINT A TESTI fiZIKAI

erőszak, vagy kisebb kézi szerszámokkal

elkövetett erőszakos betörési kísérlet.

AzEI230Visittípusúfurnéroslakásbejáratiajtó

az Ö-NORM szerinti minôsítéssel rendelkezik!

JELD-WEN INFó:
Lehetőség van arra is, hogy a falc és a pánt oldalfelületét két különböző fafurnérral borítsuk!

Z-39m EI230

Tokkialakítás

Z-39m EI230 Soft

Cseresznye

JELD-WEN INFó:

A lakás bejárati ajtó kialakításában tökéletesen

harmonizál a szobaajtókkal.

Tûzgátlás, hanggátlás, betörés elleni védelem:
A JELD-WEN megoldást kínál ilyen igényekre is!



A tömörfa kazettás fenyőajtókat a fenyőfákra annyira

jellemző ághelyek megtartásával gyártják.

Ez kihangsúlyozza a fa természetességét, egyedi hangu-
latot kölcsönözve a szobának. Mert minden fenyőajtó a

maga értelmében egyedi!

FENYÔAJTÓK
TERMÉSZETESEN
AZ ÉN STÍLUSOM
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Tömör fenyôajtók

A tömör fenyôajtók

Természetes megjelenés, tradíció, modern köntösben.

Nyers fenyő

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

PROfiLOS TOK

Z-PROfiL

Tokkialakítás

38



A tömör fenyő ajtólap és a tok gyártásához használt mesterségesen szárított fenyő alapanyag biztosítja a vetemedés

nélküli, hibamentes működést. A stíl ajtótípusok formái remekül kelnek életre ebből a természetes alapanyagból.

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

39

02/04-LA 2



Tokok40

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

VáLASZTANI. A TOKBORíTáS LEHET KEREKíTETT, SARKOS, VAGY PROfiLOS.

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

Z-PROfiL WEIßLACK (65 MM)
(PROfiLOZOTT)

Z-PROfiL TöMöRFA (65 MM)
(PROfiLOZOTT)

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

Z-M6 (60 mm)
(kerekített)



JELD-WEN INFó:

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!

Tokok 41



...modern technológia, átgondolt megoldások,
magas szintű technikai tudás az alapja az Ön

JELD-WEN ajtajának!

JELD-WEN
PRÉMIUM MINÔSÉG...
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T N Group Kft.

1044 Budapest

Váci út 69.

www.tnajto.hu
+36 1 400 6739

JELD-WEN – Piacvezető minőség

JELD-WEN – prémium kategória a piacvezetőtől.

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

http://www.tnajto.hu/

