
TRIO angol, Masonite tipusü, beltérl ajtó miszaki leIrása
AtóIap: TRIO -Classique. -Cremona. -Carrara. -Colonist. -Canterbury, -Clermont, -Castilla 3,2 mm-es Idompréselt Masonite tipusO
Iarostlemez front. taerezefl strukturIt (II. s(ma feIjflet,, s6iij osts0 bels6 papfrrács betéttel, reny + MOE' vâzkeretre épitve, faicolt
kivitelben. Ajtótap vas1agsga 40 mm.

Tokszerkezet MDF alapanl utolagosan elhelyezhet& bero(ható tok, purhabos rgzitésseI. pãntfeloll oldalon fix (70mm), a méslk oldalon
utólag rátolható 170 mm(. mlndkét oldal profllozott, sarkoknál gerosszehüzoval eraitve, rogzftes es szegezésmentesen, áItMsI
-+8 mm.
A tokszerkezetet igény szerint tetszóleges Ialvastagsághoz lb cm-tI), valamlnt 25 cm-tól kazetts tokkal is rendeihet. Vaktok beépItése
nem szOkségeg. A falnyflas magass, szélessége III. a vakolt fal vastagsága a tablázatbbl keresdendó ki. Futbfal esetén 1p1. foIyosól
oldalanként mm. 5 cm-es falcsonkra kerUl a tokszerkeaet ja takarOlécek esztétlkus elheIyezhetsege miattl. Extra magassâg esetén
feIiJIvlIigitö is rendelhet&

Felllletkezelés: alapklvltelben - lehér aiapozott Iap+nattr MOE' tok de kérheti végleges fehdr Ill. szInes klvlteiben egyedi lgenyeknek
megleleloen a RAL szinskãla szerint (poIIuretn alapanyag). Az angoiajtbk Uvegezólecel natür fenyba készUlnek, ezért (estés utn
a faerezett stnjkt0ra továbbra is látható,
VmWatt 241b táskâs pant lréz, nlkkel var, lehér), WG gyanmânyO beV6,so zãr (80. PZ vagy WC kiviteli.
T86IftIm EV 4921 -en gumlproftt leber bean ea mahagonf szfnben
Egyéb 1011nsek kOsz0bOk tbmMselt széies vãlasztekäból vIogathl
thegezeg: tobb mint 30 féle Ove Intaköz)lváIaszthaó (fazeuált, gi'avirozott. homi btomiiveg stbm.
Rendelhet&: szlmmetrikus 68 astimmetrlkus eirendezCs( k6tszãrny6 ajtó, oldal- vagy feIUvllgft6s tokszerkezet, tolóajtô, aIs6-feIs6
gardrdb szekrenyalto Iii csuki6sat6 vaitozatban A gardrobaitdk, barmely lelUletre egyedi ârajánlat alapjan rendeihetok
A belted altók egyedl ára)énlat alspján t4bIózattói eltilirg méretekben Is rendelhet8k

	

Fellujuk aJ:gye!mel wnen,wil,en van k.7sdb a aj:okho.. a hurkalaws afahn,!a.sl.wjn a Ialva%wgsdg k&epéntl kell vaizani	 öb n.sAusLkzflg kwIiel
exetén z aJ:d4ipfelölifalaikrolkifek 1,5 cm-rel. falnriláa .szélesaegben keil frialakisani a hurlw!atvál:âsi. A frail dhrr'in ponAwnallialielalve.
Te,-vnàkor klvl:ek.,.es el&i a mêreaál,M.tn adawi ,nérvaddak, eitértfah, iMsm tesv1!n aôlltalunkjavazo!: md.wer - aszékcsêgs magessdgl
mire: csikkernê.rère - csenp gw.theal YTONG csik fdragasthsa. Amennyiben Cl ntegfris falnyilö.s :nérei a tdhM:athan a ndvleges merni

a iokl'u riMs külrn,tt kné:esik, sr gandos beêpiressd afalnvulá,c: ann, kell vdlwrtaini.

Függ&ieges metszet:	 TRio angolató mérettáblázat

Falnyiiá	 Rendelésl 1 Atjárhatô	 Tok	 Tokborlt6s
mérete	 mCret	 mCret	 kUtmCret	 kidméret

	

-	 i	 -	 NM Né'leges RMAt*Map. I IBM 10k
mCtet	 méretj beimérete	 1KM	 TOKI, TBK2

TSzelesseg( mtetek (mm-ben)
-	 700	 630	 Q6	 666	 742750

750	 680	 636	 716	 192.800

	

TBKI	 NM	 RM	 800	 730	 686	 766	 942,850

TAM	 TKM	 TBK2	 850	 780	 736	 816	 892.900
900	 830	 786	 866	 942.950
950	 880	 836	 916	 992,1000

PV	 1000	 930.	 886	 966	 1042,1050
Magassàgl méretek (mm-ben), v6g1èg padloszlnttSl számItva

- 2080-2100	 2045	 2034 I	 2074	 2112, 2116
Jelmagyarézab	 181(2
RM: Rendeiési méret	 14	 RM
NM: Végleges lain yflás mérete	

3A1(M: AjtOIap kulméret
ThM: Atjarható méret, tokbelmCret I 	

TKM
TKM: TokkOiméret 	 2 I
TBK Tokbozftãs, takaróléc kUirnéret
PV 	Végleges padtósztntTBM
1: Falszerkezet	 I
2: Tokszerkezet 	 TBKI
3: Ajtólap
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