
Mellékbejáratokhoz 	 A ház főbejáratára 	 A ház főbejáratára 
acéltokkal 	 fatokkal 	 alumíniumtokkal 

Acéltok Fatok Alumíniumtok 

O 	Az erős acéltok egy Válassza a Ezzel választja bejárati 
kedvező  árú csúcsminőségü ajtajához a legjobb 
megoldás, a bejáratiajtó-változatot: hőszigetelést. 
különleges A fatok Ö Ráadásul a Roundstyle 
hőszigetelési hőszigetelést nyújt. megjelenésű  
követelmények nélküli I j A felülete az I hőhidmentes 

I mellékbejáratokhoz. ajtólaphoz illően aluminiumtok Igen 
van lakkozva exkluziv kinézet ű . 

Acélküszöb 

J
A stabil ás erős alsó 
lezárást szolgálja a 
20 mm magas 
acélküszöb. 

8-szorosan biztosítva gombafej ű  
csapos zárral 

O 	Jó érzés Onnek és 
családjának: 4 állítható 
görgös csap, valamint 
a zárretesz zárja az 
ajtót biztonságosan, 
és erősen nekifesziti 
az ajtólapot a toknak. 
Egy tovabbi előny: 
a pántoldalon 3 
kiegészítő  biztonsági 
csap gyakorlatilag 
lehetetlenné teszi az 
ajtó kiemelését, 

Alumínium-m űanyag küszöb 

J 4q 	

Az ajtóhoz egy 20 mm 
magas alumínium-
műanyag hőhídmentes 
küszöb jár, így a hö 
nem tud az aljazatnál 
elszökni. 

8-szorosan biztosítva gombafej ű  

Jó érzés Onnek és 
családjának: 4 állítható 
görgös csap, valamint 
a zárretesz zárja az 
ajtót biztonságosan, 
és erősen nekifesziti 
az ajtólapot a toknak. 
Egy :ovábbi előny: 
a pántoldalon 3 
kiegészítő  biztonsági 
csap gyakorlatilag 
lehetetlenné teszi az 
ajtó kiemelését. 

Alumínium-m űanyag küszöb 
Az ajtóhoz egy 20 mm 
magas alumínium-
műanyag hőhidmentes 
küszöb jár, így a h ő  
nem tud az aljazatnál 
elszókni. 

8-szorosan biztosítva forgónyelves 
reteszeléssel 

Q 	

Igy biztonságban 
érezheti magát 
otthon: 2 kónikus 

.J 	otthon: 2 kónuszos 

l 	orgó retesznyelv 

J 	befordul. 2 kiegészitő  
csapzár és 1 
zárretesz pedig 
betolódik a tok 
zárlemezébe, és az 
atólapot erősen a 

tokhoz húzza. A 
pántoldalon 3 további 
biztonsági csap 
gyakorlatilag 
lehetetlenné teszi az 
ajtó kiemelését. A 
Soft zárnyelv révén az 
ajtó nagyon halkan 
záródik. I/ÚJ 

csapos zárral 

III1 

Opcionális kivitel a nagyobb kényelem és biztonság érdekében: 
E-nyitó Az elektronikus zárellendarabbal az ajtót egyszer űen egy 	Alsó esővető  I/ÚJ 
kapcsolóval a ház belsejéb ő l rtyithatja. Lehetőség van arra is, hogy - 	Véd és igényes megjelenés ű , ráadásul a csapóesö levezetését 
p1. napközben - átállitsa a záremel őt, majd kívülrő l egy könnyed 	 szolgáló RAL 9016 fehér szín ű  alsó esővető  utólag is egyszerűen 
nyomásra már nyílik is a bejárati ajtó. 	 felszerelhető . 

17-pontos reteszelés I/ÚJ 
Az igényes biztonságtechnika teszi igazán er őssé az ajtót. Erre 

szolgál a két kiegészít ő , darabonként hat zárcsappal ellátott, 

mellékzár - kiegészítésként a reteszzárrak és a mellékzárak két 

kónikus forgónyelves retesszel ős csapzárakkal. 


