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Néhány fontos döntés meghozatala után, egy gondosan kiválasztott ajtóval lehet gazdagabb az otthonunk.

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

AJTÓK, EGY TISZTA NYELVET BESZÉLVE.
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A Mi környezettudatosságunk nem csak abban mutatkozik meg, 
hogy természetes alapanyagokkal dolgozunk a gyáregységeinkben 
amelyek újrahasznosíthatóak, de ezek mellett kevés energiát hasz-
nálunk fel a gyártásban, 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 ismert és hasz-
nált FSCTM- és PEFCTM- jelöléssel ellátott, minősített alapanyagokat        
használ. Támogatva ezzel a fenntartható erdőgazdálkodást, és az 
aktív környezetvédelmet.                                                  
 Így nálunk a gyártási folyamat garancia a fenntarthatóságra a fától 
az ajtóig. Az Ön számára ez azt jelenti, hogy a fa alapanyag eredete 

, amit felhasználunk, teljesen nyomonkövethető az erdészetektől a 
feldolgozás után egészen a kész termékig. 

KÖRNYEZETTUDATOS ÉRTÉKESÍTÉS.

Fenntarthatóság4



Az ipari környezetszennyező anyagok is nagy részben hozzájárulnak a 
globális felmelegedéshez. Az illékony szerves anyagok megtalálhatóak 
a különböző építőanyagokban és bútorokban is. Még a környezetbarát 
termékek sem teljesen mentesek a környezetszennyező anyagoktól. 
Azok is tartalmaznak erős kémiai, környezetünkre káros hatású vegy-
szereket. Az egyre jobban szigetelt házak esetében, ezek a vegyszerek 
nehezebben tudnak távozni az életterünkből. 

Mi kiállunk a bevizsgált, alacsony szennyezőanyag-kibocsátású, 
szennyezőanyagokban szegény, káros anyagoktól mentes gyártás 
mellett. A környezetbarát építkezés azt jelenti, hogy minél kevesebb a 
károsanyag felhasználása az építkezés folyamán. Védje meg életterét, 
óvja környezetét a károsító anyagokkal szemben! Garancia lehet 

az Ön számára, hogy a lent található címkékkel ellátott termékek a 
fenntarthatóság jegyében készültek, és minimális egészségkárosító 
anyagot tartalmaznak. 

KÖRNYEZETKÁROSÍTÓ ANYAGOK ELLENI VÉDELEM

Környezetvédelem 5



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

A fehérlakkozott ajtó egy időtlen, minden stílushoz könnyedén illeszthető, harmonizáló szín típus. Nagyobbnak, világosabbnak 
engedi láttatni a helyiséget. Elegáns és minőségi külsőt kölcsönöz. Könnyen tisztítható, ellenálló felület. A fehér egy helyes választás 
a stílusos és harmonikus atmoszférához.

A fehérlakkozott ajtótípusok megtalálhatóak a 18-21, 28-33 oldalakon.

A fafurnéros ajtótípusok megtalálhatóak a 22-27 oldalakon.

FEHÉRLAKKOZOTT

FAFURNÉR

Fehér Walzlack 
(39 & 39/M típus)

 JW10-es típus

A felületekről készült képek fotók, ezért azok eltérhetnek a gyártásban használt felületektől.

Juhar lakkozott

Mahagóni lakkozott

Dió lakkozott

Tölgy lakkozott

Bükk lakkozott
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DEKOR | CPL/ LAMIKOR A dekor & CPL felületű ajtótípusok megtalálhatóak a  10-17. oldalakon

A dekor és a CPL / lamikor felület egy modern számítógépes technikával készült tökéletes fautánzat. Ennek köszönhetően minden ajtó 
képe egységes. Ezek a melamin felületek erősek és ellenállóak. Színtartók, és a napfény hatására sem sötétednek meg. A CPL egy 
erősebb felület, ami komolyabb igénybevételnek is ellenáll.

Eiche Crema

Bora Juhar 
(Strukturált)

Kirschbaum Caffe Raucheiche
(Strukturált)

Uni Weiß

Dió

Vörös bükk világos

Hegyiszil

Nova Ahorn

Tölgy világos

Barrique Eiche 
(Strukturált)

Beton grau

Sandeiche 
(Strukturált)

Uni Grau

Dekor Lamikor

Tölgy világos

Steineiche

A felületekről készült képek fotók, ezért azok eltérhetnek a gyártásban használt felületektől.
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Urban-Gyűjtemény – a legmagasabb igényekhez

Uni Trend

Zenith (JWU-C05)Curry (JWU-C07) Cayenne (JWU-C11) Cruise (JWU-C10) Shark (JWU-C10)

Cosmo Bükk (JWU-R01) Crest Juhar (JWU-R02) Ulme Périgord (JWU-R04) Dió Grove (JWU-R05)

Wood-Repro

Acadia Cherry (JWU-R03)

Sugar (JWU-W03)

Champagne (JWU-W05)Cloud (JWU-W02)

Frost (JWU-W01)Steam (JWU-G03) Dust (JWU-G01)Smoke (JWU-G02)

Titan (JWU-G05)

Raven (JWU-C02)Orca (JWU-C01)

Swan (JWU-W04) Cotton (JWU-W06)

Dolphin (JWU-G04)Chilli (JWU-C03)

Uni színek

ÚJ! ÚJ! ÚJ!

Felületek8



HPL
A HPL (nagynyomású laminátum) egy olyan laminátum, amely többrétegű papír 

keményítő gyantával történő nagynyomású összenyomásából származik. A 

többrétegű felépítés és a felhasznált anyagok minősége miatt a HPL-laminátumok 

rendkívül ellenállnak a mechanikai, termikus vagy kémiai terhelésnek.

Az itt ábrázolt felületek fotózás és nyomtatás eredményeként eltérhetnek az eredetitől. 

biztonsági papír

dekorációs papír

esetleg. borítás
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DEKOR & 
LAMIKOR 

EGY

PARTNER
MEGBÍZHATÓ

A dekor és a CPL felületű ajtók tökéltes választás, mert erősek 
és ellenállók. 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 számítógéppel készített másolata.  UV-álló, nem sötétedik. Tö-
kéletes fa reprodukció.

41/00 Hegyi szil 41/00 Bora Juhar 
(Strukturált)

ÉLETHŰ
41-es TÍPUS

OLYAN MINT
A VALÓDI

41/00 Vörös bükk 
világos

41/LA Dió
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41-es típus 

Z-M6

Tokkialakítás

Vörös bükk 
világos

Dió Tölgy világos 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 dekor ajtó megbízható és költséghatékony. 

A dekorfelület egy magas minőségű fareprodukció ami időtálló.

A megtévesztésig hasonlít!

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

Bora Juhar  
(Strukturált)

Hegyi szil
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Lamikor, CPL

A lamikor felületű ajtók erősek, ellenállóak, és széleskörben felhasználhatók.

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

Lamikor

G1 Kirschbaum CaffeG1 Eiche CremaG1 Barrique Eiche 
(Strukturált)

G1 Nova Ahorn

JELD-WEN INFO:

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

járás biztosítja, hogy a lamikor felület ellenáll a karcolásnak, ütéseknek, és a rend-

szeres vegyszeres takarításnak. 

Uni Weiß Uni Grau Barrique Eiche 
(Strukturált)

Eiche Crema Raucheiche
(Strukturált)

Tölgy világos

Kirschbaum
Caffe

Steineiche

Vörös bükk 
világos

Nova Ahorn

Sandeiche 
(Strukturált)

Beton grau
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Z-M6

Tokkialakítás

JELD-WEN INFO:

A választható üveghely kialakítások a  11. 

oldalon találhatóak

G1-es típus

Sarkos él Csőüreges 
térkitöltés

Papírrács térkitöltésKerekített él
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Lamikor, CPL

A CPL INOX ajtók, változatos megjelenésükkel, vízszintes és függőlegesen mart 

rozsdamentes hatású INOX csíkokkal, rendkívűl karakteres design ajtók. 

G1-INOX 2S Vörös 
bükk világos

G1-INOX4 Kirschbaum Caffe

JELD-WEN INFO:

Az INOX csíkok teljesen síkbamart acél intarzia hatást keltenek a CPL felü-

leten, ami ellenáll a komolyabb igénybevételeknek.

Kirschbaum
Caffe

Eiche CremaUni Weiß Vörös bükk 
világos

G1-INOX2 Eiche 
Crema

16



INOX Design

Sarkos él

G
1-
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X4
 U

ni
 W
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Z-M6

JELD-WEN INFO:

A választható üveghely kialakítá-

sok a  11. oldalon találhatóak!

Csőüreges 
térkitöltés

Papírrács térkitöltésKerekített él
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A fehérlakkozott 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 fehérlakkozott ajtó könnyen tisztítható és tartós. 

Formanyomott fehérlakkozott és 42-es típus

A fehér ajtó egy minden stílushoz jól iga-

zodó, az otthonában remekül betervezhető 

felület.

Minőséget és tisztaságot, illetve  eleganciát 

kölcsönöz a szobának.  

20/04-LA2

20/04 20/04-LA

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

18



Zargenempfehlung:      

Formanyomott fehérlakkozott és 42-es típus

42/00 Fehérlakkozott 
JW10

42/LA Fehérlakkozott 
JW10
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Z-Profil
Formanyomott

 típusokhoz 

Z-M6
42-es típushoz

Tokkialakítás

Fehérlakkozott 
JW10

Papírrács térkitöltésCsőüreges 
térkitöltés
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A 17-es típusú fehérlakkozott ajtó, egy már letisztult forma, ami 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 fehérlakkozott 17-es ajtó típus a mart csíkos ajtócsalád népszerű képviselője!

Minimál stílusú ajtó, elegáns és egyben modern külsővel.

17-es típus fehérlakkozott

17/00 17-LA-ifu

A 17-es tip. marás mélysége 1 mm

Z-M6

Tokkialakítás

20



17-es TÍPUS
KÖNNYED

17-es típus

Sarkos él

ELEGANCIÁVAL

Csőüreges tér-
kitöltés

Papírrács térkitöltésFehérlakkozott
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FURNÉR,
A FA

SZERELMESEINEK
A fafurnér egy darab természet a lakásban. A fafurnéros ajtó egyedi rajzo-
latú, karakteres. Így minden ajtó különleges és egyedi.  
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Furnéros design

Juhar 
lakkozott

Dió
lakkozott

Tölgy
lakkozott

Bükk 
lakkozott
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Kerekített él Csőüreges 
térkitöltés

Papírrács térkitöltésSarkos 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 design szerint készül. A fa különleges szerkezete elegáns külsőt kölcsönöz az ajtónak. A nemes 
fafurnérral borított ajtók, a fafurnérteríték ügyes forgatásával modern, vagy akár klasszikus ajtó képét is mutathatják. Az évek múlásával a fa 
tónusa még kifejezőbb karaktert kap.

F43/00 Juhar F43/LA-afu Tölgy F43/LA-ifu Juhar F43/LA-D1000 Dió F44/00 Tölgy

F40/LA-D1561 Dió F41/00 Bükk

JELD-WEN INFO:

A furnéros ajtók esetében, modern techno-

lógiával, élben ragasztott

megoldással készül a furnérteríték.

Z-39: Z-39 Soft:

Tokkialakítás

F40/00 Tölgy
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Exkluziv furnéros ajtók

Juhar
lakkozott

Dió 
lakkozott

Tölgy 
lakkozott

Bükk 
lakkozott

Mahagóni
lakkozott

Fehérlakkozott

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

39/00 Tölgy

39/LA-ifu Tölgy 39/LA-DA1000 Juhar 39/LA-1561 Mahagóni

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 üveg-hely kialakítások a 13. 

oldalon találhatóak!
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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.
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Kerekített él

Fehérlakkozott Motiv ajtók

Fehér
Lakkozott

Fehérlakkozott ajtók új értelmezésben.

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

letes és divatos ajtócsalád a JELD-WEN kínálatában.

Z-39 Fehérlakk: Z-39 Soft Fehérlakk:

TokkialakításMotiv marási adatok

Csőüreges 
térkitöltés

Papírrács térkitöltésSarkos él

M01/00
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M01, M60-M65 típusok

A Motiv fehérlakkozott 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 marás típusok jól harmonizálnak a mai modern stílusirányzatokkal, 
merész eleganciát adva otthonának.

JELD-WEN INFO:

A Motiv ajtó típusok változatos formavilága, könnyed eleganciával változtatják át az otthonát. A lendületes és divatos 

marásformák, több szempontból meghatározó külsőt kölcsönöznek a szobának!

M62/00 M62-LA-afu M63/00 M64/00 M65/00

M61/00 M61-LA-D1000M60/00 M60/LA-ifu

31



3 Dimenziós felület

Carisma 3001-Q Woodline
Fehérlakkozott JW10 (RAL 9010)

Carisma 3002-Q Viper
Fehérlakkozott JW10 (RAL 9010)

Kerekített élFehér 
Lakkozott

Csőüreges 
térkitöltés

Papírrács térkitöltésSarkos él
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Carisma

Tapintható a minőség!

A 3 dimenziós felület  fehérlakkozott ajtók egy új, magas tervezői igényszinteket is kielégítő JELD-WEN 

ajtócsalád. A szárnyaló képzelet alkotta formák, olyan akár egy festmény. A maga nemében egyedi ajtókat igényes megjelenés, 

és modern kialakítások jellemezik. A 3 dimenziós ajtóink gyártása során, a modern 

technológia és a minták, formák, messze túlmutatnak az eddig megszokott megoldásokon! A szakmai tudást és a legmoder-

nebb technológia adta lehetőségeinket kihasználva, alkotjuk meg termékeinket, hogy azok a funkciójukon túl, m alkotásként 

vizuális élményt nyútsanak, kiegészítsék a tereket, és garantálják az időtlen minőség élményét!
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A LEVEL egy elegáns ÚJ megoldás a maikor divatos tervezői elképzeléseinek. 

Mágneszár kialakítással a záródás hangtalan.

JELD-WEN Info:

A mágneszár egy profi megoldás arra, hogy a 

tokon a zárlemezt ne lássuk az ajtólap záró-

dásakor. Csukott állapotban a zárnyelvet a 

beépített mágnes kirántja, így  zárja az ajtót, 

illetve az ajtó nyitása után a zártestben tartja 

a kilincs lenyomásával.

A MODERN
MINIMÁL

STÍLUS

LEVEL

Speciális ajtó

Az ajtólap és a tok síkban csukódnak.
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Level

Juhar Eiche hell Eiche Savana

Samtesche 
Weiß

Uni Grau

SandeicheEiche 
barrique 

Kirschbaum
caffe

Eiche CremaUni Weiß

juhar 
lakkozott

Dió lakkozottTölgy 
lakkozott

Bükk 
lakkozott

Mahagóni 
lakkozott

Eiche Zeitlos Pine Fernweh Pinie Beherzt
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ÜVEG,
JÁTÉK
A FÉNNYEL

A divatos üveghely kialakítások teszik világosabbá a szobákat. A 
szoba funkciójának megfelelően, helyesen kiválasztott üvegezett 
ajtó, vagy teljes üvegajtó teheti átláthatóvá, vagy akár diszkréten 
áttetszővé az ajtót.

F4
0/

LA
15

61
 d

ió
 fu

rn
ér

os
 s

av
m

ar
t ü

ve
gg

el



G
10

 M
as

te
rc

ar
e 

 ü
ve

gg
el



Teljesüvegajtók!

A teljesüvegajtók segítségével a szoba vagy iroda világosabb, elegánsabb lesz.  A divatos szitanyomatok lehetővé 

teszik azt, hogy a teljesüvegajtólap mintázata illeszkedjen egy-egy JELD-WEN desing ajtócsalád típusához.

Teljesüvegajtók

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 INFO:

A teljesüvegajtók és a frízes üvegajtólapok kizárólag (ESG) biztonsági üvegekből készülnek.

FG10 Frízes üvegajtó

Szitanyomat - A 
teljesüvegajtó 
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 
Teljesüvegajtó tok:

Z-39 GT Soft
Teljesüvegajtó tok:

Tokkialakítás
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Üvegtípusok

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

ESG ÜVEGEK - átlátszó, áttetsző, struktúrált/rajzos

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

egyelegáns módját választhatja irodák esetében.

Víztiszta

Savmart

Mastercare
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A SZABADSÁG
ÉRZÉSE.

A tolóajtó kialakítás nagyobb komfortérzéssel, több szabadsággal 
ajándékoz meg funkcióját tekintve. Praktikus és kevés helyigénnyel 
nem vesz el feleslegesen teret a szobákból. Az ajtólapok és a hozzájuk 
tartozó átjárótokok fafurnéros és fehérlakkozott felülettel rendelhetők.

BASIC TOLÓAJTÓ

Tolóajtók40



Basic tolóajtó

Helytakarékos megoldások tolóajtó kialakítással.

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 nyíló ajtólap nem használható.  Amennyiben olyan elképzelése van, 

hogy csak a teret szeretné kettéválasztani akkor is a tolóajtó a legjobb választás.

Fogadóprofil és húzókagyló

A BLENDE felülete megegyezik az 
ajtólap felületével.

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

Juhar 
lakkozott

Tölgy
lakkozott

Bükk
lakkozott

Fehérlakkozott

A fal előtt futó tolóajtó kialakítás szintén lehetésges tömör 

fenyő ajtó típusokból.
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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 rendszerhez tartozó 

átjárótok kialakítás, CSAK a JELD-WEN 

CPL faerezet és UNI  felületek széles szín-

választékából kínálunk megoldásokat.
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VB-light tolóajtó rendszer

Térnyerés nagyobb komforttal!

A VB-Light tolóajtó rendszer, egy ÚJ modern ajtócsalád a JELD-WEN tolóajtó kinálatában. A folyamatos kínálatbővítés fő 

célja, hogy a tervezők, vagy a lakberendezők a széles tolóajtó választékunkból könnyebben tudjanak választani.
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Lakásbejárati ajtó

Nincsen támadási felület:
Két nagy teherbírású pánt véd a kiemelés ellen.

EI230 T zgátló
A t zgátló ajtó felülete és képe, illeszkedik a 
belső szobaajtókhoz..

Biztonság:
Választható optikai kitekintő!

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

Beépítés.
Fontos, hogy a fal és a tok helyesen csat-
lakozzon, ezért a tok csak a gyári beépítési 
útmutató szerint kerülhet elhelyezésre.

Biztonságosan nyitható:
Választható pótzárral.
Biztonsági retesszel.

6  ponton záródó

Automata padlótömítés

Csúszósínes ajtócsukó
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T zgátlás, 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 szín  felülettel borítsuk egy 
felület típuson belül!

Juhar lakkozottDió lakkozottTölgy lakkozott Bükk lakkozott Mahagóni 
lakkozott

Fehér lakkozott

Visit 1 & 3

Visit típus CPL felülettel is rendelhető a következő színekben:

JELD-WEN INFO:

A WK2 (Widerstandklasse):  győződjön meg 

arról, hogy pontosan mit jelent a kifejezés. A 

JELD-WEN 

lakásbejárati ajtók, a WK2-es (RC2-es) 

kategóriának megfelelő feltételek szerint is 

készülhetnek. Az RC2-es előírás szerint, a be-

járati ajtónak egy meghatározott ideig kell 

ellenállnia az olyan igénybevételeknek mint 

a testi fizikai erőszak, vagy kisebb kéziszer-

szá-mokkal elkövetett erőszakos betörési 

kísérlet. Az EI230  Visit típusú furnéros és CPL 

lakásbejárati ajtó teljesítmény nyilatkozattal 

rendelkezik!

K97m EI230

Tokkialakítás

Z-39m EI230

Z-39m EI230 Soft

Típus Klímakategória EN Hanggátlás T zgátlás Betörésgátlás
WK2 (RC2) opcionális

Visit 1 EI230 A2
36 db

EI30 Igen

Visit 3 EI230 C2 (Tol. -2) EI30 Igen

Tokkialakítás

Juhar Eiche hell Eiche SavanaUni Grau Eiche CremaUni Weiß Eiche Zeitlos

Samtesche 
Weiß

SandeicheEiche 
barrique 

Kirschbaum
caffe

Pine Fernweh Pinie Beherzt

45



Tokok

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

tokborítás lehet kerekített, sarkos vagy profilozott különböző méretekben.

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

Z-Profil Fehérlakkozott (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)

JELD-WEN INFO:

A pontos falnyílás kialakítása után a (Z-39 & Z-39 Soft) JELD-WEN tokok utólagosan beépíthetőek 90mm ren-

delési mérettől, 410mm-ig. A mozgó tokborítás segítségével lehetőség van a rendelési mérethez képest további 

-10mm vagy +15mm-t állítani a tokszerkezeten.

Beépítés acéltokra Z-39 & Z-39 Soft:

Esetleges renoválásoknál, bontás nélkül is megoldható a 

fatok ráépítése.

K-LEV (75 mm)
(kerekített)
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Beltériajtókilincsek

L-alakú kilincs
(Rozsdamentes)

U-alakú kilincs
(Rozsdamentes)

Stílusosan!

Ahogy az ajtók esetében is, a beltériajtókilincsek esetében is a minőséget helyezzük előtérbe. A magas minőségű, 

elegáns megjelenésű JELD-WEN ajtókhoz csak egy hasonlóan kiváló technikai tulajdonságú, divatos kilincset 

ajánlunk.

- Köralakú rozettával

- Fúrósablon mellécsomagolva

- EN1906 szerint minősítve 
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JELD-WEN  – prémium minőség a piacvezetőtől.

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

JELD-WEN – Piacvezető minőség
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