
20 mm-ig kännyen rävidithetö
Az eset)eges magas)g
kiegyenhitéshez az ajtólap az acélprofil
larlon-iányAban (kivansagra fabetét)
egy alkalmas fürész segitsegOvel
konnyen rOvidithetd.
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Szendvicsbetél

Igen massziv és alaktartó
Az CIT ajtók rnegtelelnek a Ill. klimaosztaly vs az S gonybevetch
csoporl magas követelmenyeinek. ezért nem vetemednek.

Könnyü és halkan csukOdik
A DIN 18251 szabvany
osztdlyãnak moglelelo
hengerzarbelëthez valO lyuki

van ellatva (kulcskäzép-tavl:
55 mm). MOanyag fallnival
zárnyelvvel, szakdllas-zSrbe(J
Os kulccsal. KivânsSgra
hengerzãrbetéttel is
megrendelhetO.

Kézreálló kilincsgarniturák
Szénahar U-kilincsqar nitürdval,
fekete muanyagbol,
henaerzSrhoz és szakSllas
kulcshoz.

/	 KUIön telszereiéskent:
mQanyagbOl, sok szinben.
aluminiumbOl vagy nemes-
acélbOl 5sd a 15. oldalt is).

Abra:
Nernesacél
vAltOgarnitura

.
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01T mél/fa beiten ató
Megfelehiek a Iegmagusabb igényeknek is
E!!V és kétszórryO
Az OIT ajtók az iparban, a kereskedelemben, a hivatalokban, az iskoákban és a
Iaktanyakban jelenlévö kemeny mindennapi igenybevételhez lettek kifejleszlve.
E területeken az ajtoknak nagyon sokat kell kibIrniuk. Ezt az üj ajtókonstrukciót
kifejezetten e célra fejlesztettük ki. Ennek megfelelöen nagyon masszivak, alaktartOak
es strapabIróak. Az alkalmazási terOlettöl és a követ&menyektöl fUggoen az OIT-ajtókat
három külänbözö betéttel kináljuk.

A meggyözö kombináció fából és acélból
Igen massziv ajtólapok, három betét-variánssal
DulafaIu, 40 mm valq, i Vlalcn

-	 v8S rçj SI Ifalcolva (szAles talc).
A la-betéteket 0,8 mm vastag
acéHemez veszi teijesen körUl, tel)es
folületen hozzaraqaSztva, 	 - 'qaryias

Ezzel az anyagkombinSciOval igen
jo alakstabilitas erhr,,t6 el, arnire
nagyon is szukseg van a kemény 	 CsSves forgcsr>. ;zrbari

mindennapi ig6nybev6teinel.	 I	 ._-LL-

Igen massziv és alaktartó
Az Oil a1tok mecifelelnek a Ill.
kllmaosztSly es az S igenybev6teli
csoport magas követelrnényeinek,
ezOrt nern veternednek,

.
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Ajtólap
Beépitett zarral Cs

fényoshorganyzSssal ellátott
V0026 felsö pSntokkal, melyek
tixen be vannak csavarozva a
merevitöbetétekbe, de
ki)incsgarnit6ra nélkUl.

Ajtóelem
Komplett ajtólap,
kllincsgarnitUraval és szériában
speciSlis saroktokkal, 1,5 mm
vastag, porszOrásos bevonattal
alapozott acëllemezböl,
törLIehdr szinben
(RAL 9016).

Ajtótok
3 oldalon tdmitOprotlE
minöségO EPDM-b61.
folhegesztett alsópSr 1
valamint mindkét oldalon dupla
rögzItökSrmök, melyek tiplivel,
szoggel erösithetOk tel vagy
befalazhatók.

A OlT ajtók beépithetök meglévO
szabvSnyos tokokba és
természetesen barmely
Hörmann acéltokba
(elOkészitve a V 8000
sorozat pSntjaihoz).
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