ALEXA TÖMÖRFA BÚTORAJTÓK MŰSZAKI PARAMÉTEREI
Érvényes : 2018.06.20 - tól

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS FELÁR NÉLKÜL RENDELHETŐK!
Árlisták,kiegészítők,hajlított ajtók külön lapon !

FIÓKELŐ szabályok:Szálirány = szélességi méret
Magassági szabályok:
220mm és felette keretépített kivitel, 219-100mm-ig csapos fiókelő, alatta telelap
körbemarva.
Szélességi szabályok:
220mm és felette keretépített kivitel, alatta telelap körbemarva.

AJTÓ szabályok:
Magassági szabályok:
Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Szélességi szabályok:
Üveges és filungos ajtó 600-220mm-ig, alatta telelap körbemarva.
Alexa ajtócsaládból nem rendelhető hajlított bútorajtó!

Osztó szabályok filungos és apácarácsos ajtóknál:
718 mm magasság felett 1 db, 1400 mm magasság felett 2
db filung osztót alkalmazunk

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:
osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók:
- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.

Alexa ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc:PAR03; fénycsőléc:F03; pillérléc:PIL03
Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.
A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Készítette: P.Balázs dát:2017.09.13
Y:\04-v-Nyomtatványok\03-v-Árlisták rendelési lapok\01-v-ajtós\02-szöveges\02-műszaki dokumentációk\butorajto-muszaki-parameterek
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Alexa

BARNABÁS TÖMÖRFA BÚTORAJTÓK MŰSZAKI PARAMÉTEREI
Érvényes : 2018.06.20 - tól

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS FELÁR NÉLKÜL RENDELHETŐK!
Árlisták,kiegészítők,hajlított ajtók külön lapon !
FIÓKELŐ szabályok:Szálirány = szélességi méret
Magassági szabályok egyenes marásnál:
250mm és felette keretépített kivitel, 249-100mm-ig telelap egyenes belső marással, alatta telelap
körbemarva.
Szélességi szabályok egyenes marásnál:
250mm és felette keretépített kivitel, 249-126 mm-ig telelap egyenes belső marással (2-es ábra - kismaró),
alatta telelap körbemarva.
Magassági szabályok íves marásnál:
280mm és felette keretépített kivitel, 279-126mm-ig telelap íves belső marással, alatta
telelap körbemarva.
Szélességi szabályok íves marásnál:
297mm és felette keretépített kivitel, 296-275 mm-ig tele lap íves belső marással (1-es ábranagymaró), 274-126mm-ig telelap íves belső marással (2-es ábra - kismaró), alatta telelap
körbemarva.

AJTÓ szabályok:
Magassági szabályok egyenes marásnál:
Üveges és filungos ajtó 1700-250mm-ig. 249-200 mm-ig telelap egyenes ajtómarással, alatta telelap
körbemarva.
Szélességi szabályok egyenes marásnál:
Üveges és filungos ajtó 600-250mm-ig. 249-126mm-ig telelap egyenes ajtómarással (2-es ábra - kismaró ),
alatta telelap körbemarva.
Barnabás ajtócsaládból rendelhető hajlított bútorajtó!

Magassági szabályok íves marásnál:
Üveges és filungos ajtó 1700-280mm-ig. 279 - 200 mm - ig telelap íves ajtómarással, alatta
telelap körbemarva.
Szélességi szabályok íves marásnál:
Üveges és filungos ajtó 600-297mm-ig. 296-250mm-ig telelap íves ajtómarással ( 1-es ábra nagymaró ), alatta 249-126mm-ig telelap íves ajtómarással (2-es ábra - kismaró ), alatta
telelap körbemarva.
Barnabás ajtócsaládból rendelhető hajlított bútorajtó!

TELELAP (nem keretépített) szálirány szabály:
A két méret közül a nagyobbik a szálirány.
A marás minta alapján az első szám a magasság.

Osztó szabályok filungos és apácarácsos ajtóknál:
1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves
ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:
osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók:
- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
Barnabás ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc:PAR01; fénycsőléc:F01; pillérléc:PIL01
Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.
A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Készítette: P.Balázs dát:2017.09.13
Y:\04-v-Nyomtatványok\03-v-Árlisták rendelési lapok\01-v-ajtós\02-szöveges\02-műszaki dokumentációk\butorajto-muszaki-parameterek
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Barnabás

DÁVID TÖMÖRFA BÚTORAJTÓK MŰSZAKI PARAMÉTEREI
Érvényes : 2018.06.20 - tól

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS FELÁR NÉLKÜL RENDELHETŐK!
Árlisták,kiegészítők,hajlított ajtók külön lapon !
FIÓKELŐ szabályok:Szálirány = szélességi méret
Magassági szabályok egyenes marásnál:
250mm és felette keretépített kivitel, 249-100mm-ig telelap egyenes belső marással, alatta telelap
körbemarva.
Szélességi szabályok egyenes marásnál:
250mm és felette keretépített kivitel, 249-126 mm-ig telelap egyenes belső marással (2-es ábra kismaró), alatta telelap körbemarva.
Magassági szabályok bajusz íves marásnál:
280mm és felette keretépített kivitel, 279-126mm-ig telelap íves belső marással, alatta telelap
körbemarva.
Szélességi szabályok bajusz íves marásnál:
297mm és felette keretépített kivitel, 296-275 mm-ig telelap íves belső marással (1-es ábranagymaró), 274-126mm-ig telelap íves belső marással (2-es ábra - kismaró), alatta telelap
körbemarva.
AJTÓ szabályok:
Magassági szabályok egyenes marásnál:
Üveges és filungos ajtó 1700-250mm-ig. 249 - 200 mm - ig telelap egyenes ajtómarással,
alatta telelap körbemarva.
Szélességi szabályok egyenes marásnál:
Üveges és filungos ajtó 600-250mm-ig. 249 - 126 mm - ig telelap egyenes ajtómarással (2es ábra - kismaró ) 126 mm alatt csaktele lap körbemarva.
Dávid ajtócsaládból rendelhető hajlított bútorajtó!

Magassági szabályok íves marásnál:
Üveges és filungos ajtó 1700-280mm-ig. 279 - 200 mm - ig tele lap íves ajtómarással, 199
mm-alatt csak tele lap körbemarva.
Szélességi szabályok íves marásnál:
Üveges és filungos ajtó 600-297mm-ig. 296 - 250 mm - ig tele lap íves ajtómarással ( 1-es
ábra - nagymaró ), alatta 249 - 126 mm - ig telelap íves ajtómarással (2-es ábra - kismaró )
126 mm alatt csak tele lap körbemarva.
Dávid ajtócsaládból rendelhető hajlított bútorajtó!

TELELAP (nem keretépített) szálirány szabály:
A két méret közül a nagyobbik a szálirány.
A marás minta alapján az első szám a magasság.

Osztó szabályok filungos és apácarácsos ajtóknál:
1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves
ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:
osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók:
- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
Dávid ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc:PAR01; fénycsőléc:F01; pillérléc:PIL01
Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.
A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Készítette: P.Balázs dát:2017.09.13
Y:\04-v-Nyomtatványok\03-v-Árlisták rendelési lapok\01-v-ajtós\02-szöveges\02-műszaki dokumentációk\butorajto-muszaki-parameterek
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Dávid

DÓRA TÖMÖRFA BÚTORAJTÓK MŰSZAKI PARAMÉTEREI
Érvényes : 2018.06.20 - tól

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS FELÁR NÉLKÜL RENDELHETŐK!
Árlisták,kiegészítők,hajlított ajtók külön lapon !

FIÓKELŐ szabályok:Szálirány = szélességi méret
Magassági szabályok:
220mm és felette keretépített kivitel, 219-100mm-ig csapos fiókelő, alatta telelap
körbemarva.
Szélességi szabályok:
220mm és felette keretépített kivitel, alatta telelap körbemarva.

AJTÓ szabályok:
Magassági szabályok:
Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Szélességi szabályok:
Üveges és filungos ajtó 600-220mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Dóra ajtócsaládból nem rendelhető hajlított bútorajtó!

Osztó szabályok filungos és apácarácsos ajtóknál:
1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:
osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók:
- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyenes kivitelnél maximum 1100 mm
szélességig, egyedi ajánlat alapján)
Dóra ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc:PAR03; fénycsőléc:F03; pillérléc:PIL03
Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.
A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Készítette: P.Balázs dát:2017.09.13
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Dóra

FORTUNA TÖMÖRFA BÚTORAJTÓK MŰSZAKI PARAMÉTEREI
Érvényes : 2018.06.20 - tól

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS FELÁR NÉLKÜL RENDELHETŐK!
Árlisták,kiegészítők,hajlított ajtók külön lapon !

FIÓKELŐ szabályok:Szálirány vízsszintes (szélességi méret)
Magassági szabályok:
1100-100mm-ig.
Szélességi szabályok:
1300-100mm-ig.

AJTÓ szabályok:Szálirány vízsszintes (szélességi méret)
Magassági szabályok:
1100-100mm-ig.
Szélességi szabályok:
1300-100mm-ig.

Fortuna ajtócsaládból nem rendelhető hajlított bútorajtó!

Jellemzők: 3 rétegű (középen ugyanabból a fafajból keresztirányú hossztoldott anyag)
Hozzátartozó üvegezhető ajtónak az Olivér vagy Dóra ajtócsaládhoz tartozót ajánljuk.

Fortuna ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc:PAR03; fénycsőléc:F03; pillérléc:PIL03
Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.
A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Készítette: P.Balázs dát:2017.09.13
Y:\04-v-Nyomtatványok\03-v-Árlisták rendelési lapok\01-v-ajtós\02-szöveges\02-műszaki dokumentációk\butorajto-muszaki-parameterek
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Fortuna

KARINA TÖMÖRFA BÚTORAJTÓK MŰSZAKI PARAMÉTEREI
Érvényes : 2018.06.20 - tól

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS FELÁR NÉLKÜL RENDELHETŐK!
Árlisták,kiegészítők,hajlított ajtók külön lapon !
FIÓKELŐ szabályok:Szálirány = szélességi méret
Magassági szabályok egyenes marásnál:
250mm és felette keretépített kivitel, 249-100mm-ig csapos fiókelő, alatta telelap
körbemarva.
Szélességi szabályok egyenes marásnál:
250mm és felette keretépített kivitel, alatta telelap körbemarva.
Csapos fiók és telelapnál nincs íves marás.

AJTÓ szabályok:
Magassági szabályok egyenes marásnál:
Üveges és filungos ajtó 1700-250mm-ig, alatta telelap körbemarva.
Szélességi szabályok egyenes marásnál:
Üveges és filungos ajtó 600-250mm-ig, alatta telelap körbemarva.
Karina ajtócsaládból rendelhető hajlított bútorajtó!

Magassági szabályok íves marásnál:
Üveges és filungos ajtó 1700-280mm-ig, alatta telelap körbemarva.
Szélességi szabályok íves marásnál:
Üveges és filungos ajtó 600-297mm-ig, alatta telelap körbemarva.
Karina ajtócsaládból rendelhető hajlított bútorajtó!

Osztó szabályok filungos és apácarácsos ajtóknál:
1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk (íves
ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:
osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók:
- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyenes kivitelnél maximum 1100 mm
szélességig, egyedi ajánlat alapján)
Karina ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc:PAR02; fénycsőléc:F02; pillérléc:PIL02
Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.
A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Készítette: P.Balázs dát:2017.09.13
Y:\04-v-Nyomtatványok\03-v-Árlisták rendelési lapok\01-v-ajtós\02-szöveges\02-műszaki dokumentációk\butorajto-muszaki-parameterek
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Karina

KLEOPÁTRA TÖMÖRFA BÚTORAJTÓK MŰSZAKI PARAMÉTEREI
Érvényes : 2018.06.20 - tól

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS FELÁR NÉLKÜL RENDELHETŐK!
Árlisták,kiegészítők,hajlított ajtók külön lapon !

FIÓKELŐ szabályok:Szálirány = szélességi méret
Magassági szabályok:
220mm és felette keretépített kivitel, 219-100mm-ig csapos fiókelő, alatta telelap
körbemarva.
Szélességi szabályok:
220mm és felette keretépített kivitel, alatta telelap körbemarva.
Filung nút osztás fiókelő külmérethez:
248-296-ig 1 nút
297-399-ig 2 nút
400-479-ig 3 nút
480-559-ig 4 nút
560-639-ig 5 nút
640-719-ig 6 nút
720-799-ig 7 nút
800-879-ig 8 nút
880-959-ig 9 nút
960-1039-ig 10 nút

AJTÓ szabályok:
Magassági szabályok:
Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta telelap körbemarva.
Szélességi szabályok:
Üveges és filungos ajtó 600-220mm-ig, alatta telelap körbemarva.
Filung nút osztás ajtó külmérethez:
248-296-ig 1 nút
297-399-ig 2 nút
400-479-ig 3 nút
480-559-ig 4 nút
560-639-ig 5 nút
640-719-ig 6 nút
720-799-ig 7 nút
800-879-ig 8 nút
880-959-ig 9 nút
960-1039-ig 10 nút
Kleopátra ajtócsaládból rendelhető hajlított bútorajtó!

Osztó szabályok filungos és apácarácsos ajtóknál:
1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:
osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók:
- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyenes kivitelnél maximum 1100 mm
szélességig, egyedi ajánlat alapján)
A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Készítette: P.Balázs dát:2017.09.13
Y:\04-v-Nyomtatványok\03-v-Árlisták rendelési lapok\01-v-ajtós\02-szöveges\02-műszaki dokumentációk\butorajto-muszaki-parameterek
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Kleopátra

MILÁN TÖMÖRFA BÚTORAJTÓK MŰSZAKI PARAMÉTEREI
Érvényes : 2018.06.20 - tól

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS FELÁR NÉLKÜL RENDELHETŐK!
Árlisták,kiegészítők,hajlított ajtók külön lapon !

FIÓKELŐ szabályok:Szálirány = szélességi méret
Magassági szabályok:
220mm és felette keretépített kivitel, 219-100mm-ig csapos fiókelő, alatta telelap
körbemarva.
Szélességi szabályok:
220mm és felette keretépített kivitel, alatta telelap körbemarva.

Figyelem: csapos kivitelnél a fiókelő görbülhet a hullámfaragás miatt, csak ott javasolt
használni, ahol ez nem okoz gondot. (pl. fiókkávához rögzítve)

AJTÓ szabályok:
Magassági szabályok:
Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Szélességi szabályok:
Üveges és filungos ajtó 600-220mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Milán ajtócsaládból nem rendelhető hajlított bútorajtó!

Osztó szabályok filungos és apácarácsos ajtóknál:
1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:
osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók:
- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyenes kivitelnél maximum 1100 mm
szélességig, egyedi ajánlat alapján)
Kis méretű ajtónál a hullámfaragás nem esztétikus, javasolt minimum 300mm széles és magas ajtó használata!
A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Készítette: P.Balázs dát:2017.09.13
Y:\04-v-Nyomtatványok\03-v-Árlisták rendelési lapok\01-v-ajtós\02-szöveges\02-műszaki dokumentációk\butorajto-muszaki-parameterek

Nyomtatva: 2018.07.05 - 12:10 8/12 oldal
Milán

OLIVÉR TÖMÖRFA BÚTORAJTÓK MŰSZAKI PARAMÉTEREI
Érvényes : 2018.06.20 - tól

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS FELÁR NÉLKÜL RENDELHETŐK!
Árlisták,kiegészítők,hajlított ajtók külön lapon !

FIÓKELŐ szabályok:Szálirány = szélességi méret
Magassági szabályok:
220mm és felette keretépített kivitel, 219-100mm-ig csapos fiókelő, alatta telelap
körbemarva.
Szélességi szabályok:
220mm és felette keretépített kivitel, alatta telelap körbemarva.

AJTÓ szabályok:
Magassági szabályok:
Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Szélességi szabályok:
Üveges és filungos ajtó 600-220mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Olivér ajtócsaládból nem rendelhető hajlított bútorajtó!

Osztó szabályok filungos és apácarácsos ajtóknál:
718 mm magasság felett 1 db, 1400 mm magasság felett 2
db filung osztót alkalmazunk

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:
osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók:
- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyenes kivitelnél maximum 1100 mm
szélességig, egyedi ajánlat alapján)
Olivér ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc:PAR03; fénycsőléc:F03; pillérléc:PIL03
Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.
A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Készítette: P.Balázs dát:2017.09.13
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Nyomtatva: 2018.07.05 - 12:10 9/12 oldal
Olivér

OZIRISZ TÖMÖRFA BÚTORAJTÓK MŰSZAKI PARAMÉTEREI
Érvényes : 2018.06.20 - tól

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS FELÁR NÉLKÜL RENDELHETŐK!
Árlisták,kiegészítők,hajlított ajtók külön lapon !

FIÓKELŐ szabályok:Szálirány = szélességi méret
Magassági szabályok:
220mm és felette keretépített kivitel, 219-100mm-ig csapos fiókelő, alatta telelap
körbemarva.
Szélességi szabályok:
220mm és felette keretépített kivitel, alatta telelap körbemarva.

AJTÓ szabályok:
Magassági szabályok:
Üveges és filungos ajtó 1700-220mm-ig, alatta telelap körbemarva.

Szélességi szabályok:
Üveges és filungos ajtó 600-220mm-ig, alatta telelap körbemarva.
Ozirisz ajtócsaládból nem rendelhető hajlított bútorajtó!

Osztó szabályok filungos és apácarácsos ajtóknál:
1400 mm magasság felett filung osztót alkalmazunk

Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:
osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum 1700mm-es méretig.

Szabványon kívüli ajtók:
- Magasság: 1700mm felett egyedi ajánlat alapján, csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását.
- Szélesség: 600-tól 996 mm-ig csak a vevő felelősségére tudjuk vállalni az ajtók gyártását. (egyenes kivitelnél maximum 1100 mm
szélességig, egyedi ajánlat alapján)
Ozirisz ajtócsaládhoz ajánlott kiegészítőink: párkányléc:PAR01 vagy PAR03; fénycsőléc:F01 vagy F03; pillérléc:PIL03
Képek és méretek a kiegészítő lapon megtalálhatóak.
A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Készítette: P.Balázs dát:2017.09.13
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Nyomtatva:
2018.07.05 - 12:10 10/12 oldal
Ozirisz

KIEGÉSZÍTŐK MŰSZAKI PARAMÉTEREI
Érvényes : 2018.06.20 - tól

12

Árlisták, ajtós műszaki dokumentációk külön lapon !

15

Apácarács ( méretre gyártva ) : Max. méret: 1500mm x 800mm :

420

Vastagság: 4,9

76

szellőzőrács:

fénycsőtakaró:

párkányléc:

pillérléc:

Párkányléc lefogató:
(szálanként 5db)

Polckorlát:
egyenes hossza=900mm; magasság=72mm
hajlított=300x300mm korpuszra, belső rádiusz 235mm,
magasság=72mm

72

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Készítette: P.Balázs dát:2017.09.13
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Nyomtatva:
kiegészítők 2018.07.05 - 12:10 11/12 oldal

SZÍNVÁLASZTÉK, FELÜLETKEZELÉSI KÓDOK
érvényes:2018.06.20

felületkezelési kód

fafaj

szín neve

felületkezelés jellemzője

0023

kőris

natúr selyem fényű lakk

PL-pácolt lakkozott - |1|

0057

kőris

körte

PL-pácolt lakkozott - |1|

0058

kőris

hamvas szürke

PL-pácolt lakkozott - |1|

0018

kőris

konyak

PL-pácolt lakkozott - |1|

0004

kőris

dió

PL-pácolt lakkozott - |1|

0059

kőris

wenge

0054

kőris

hófehér átlátszó erezetes

1004

kőris

hófehér

PL-pácolt lakkozott - |1|
SZFÁE-színre festett átlátszó erezettel
lakkozva - |2|
SZFE-színre festett erezett -|2|

0012

kőris

csontfehér

SZFE-színre festett erezett -|2|

0046

kőris

krém

SZFE-színre festett erezett -|2|

0009

kőris

vaj sárga

SZFE-színre festett erezett -|2|

1016

kőris

ezüst szürke

SZFE-színre festett erezett -|2|

0200

kőris

grafit szürke

SZFE-színre festett erezett -|2|

0066

kőris

hófehér-barack antik

SZFEA-színre fest.erezet antik -|3|

0042

kőris

csontfehér-arany antik

SZFEA-színre fest.erezet antik -|3|

0041

kőris

vaj sárga-arany antik

SZFEA-színre fest.erezet antik -|3|

0037

kőris

csontfehér-ezüst antik

SZFEA-színre fest.erezet antik -|3|

0011

kőris

csontfehér-öreg dió antik

SZFEA-színre fest.erezet antik -|3|

0034

kőris

csontfehér-vörös dió antik

SZFEA-színre fest.erezet antik -|3|

0031

tölgy

natúr selyem fényű lakk

PL-pácolt lakkozott - |1|

0062

tölgy

fehérített tölgy

PL-pácolt lakkozott - |1|

0013

tölgy

konyak

PL-pácolt lakkozott - |1|

0028

tölgy

barna

PL-pácolt lakkozott - |1|

0029

tölgy

mahagóni

PL-pácolt lakkozott - |1|

0061

tölgy

antracit

PL-pácolt lakkozott - |1|

0010

tölgy

wenge

PL-pácolt lakkozott - |1|

1001

tölgy

hófehér

SZFME-színre festett mély erezett -|3|

0045

vad tölgy

natúr matt lakk

PL-pácolt lakkozott - |1|

0016

cseresznye

cseresznye

PL-pácolt lakkozott - |1|

0005

cseresznye

dió

PL-pácolt lakkozott - |1|

0202

cseresznye

mahagóni

PL-pácolt lakkozott - |1|

0030

cseresznye

antikolt cseresznye

PLA-pácolt lakkozott antikolt - |2|

0026

fekete dió

dió matt lakk

PL-pácolt lakkozott - |1|

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!
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