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Az OIT ajtók az iparban, a kereskedelemben, a hivatalokban, az iskolákban és a 
laktanyákban jelenlévő  kemény mindennapi igénybevételhez lettek kifejlesztve. 

E területeken az ajtóknak nagyon sokat kell kibirniuk. Ezt az Új ajtókonstrukciót 

kifejezetten e célra fejlesztettük ki. Ennek megfelelően nagyon masszívak, alaktartóak 

és strapabíróak. A különfajta követelményeknek és igényeknek megfelel ően 

kínálunk OIT ajtókat többféle kialakításban. 

A meggyőző  kombináció fából és acélból 

Igen masszív ajtólapok, három betét-variánssal 

Duplafalú, 40 mm vastag, 

3 oldalon falcolva (széles faic). 

A fabetéteket 0.8 mm vastag 

acéllemez veszi teljesen körül, 

teljes felületen hozzáragasztva. 

Ezzel az anyogkombinöcióval igen 

jó alakstabilitás érhető  el, amire 

nagyon is szükség von a kemény 

mindennapi iqrnhcvótolnól. 

Külön kívánságra -a jobb hang-

gátlás érdekében-az ajtót teli 

forgácslap betéttel, illetve a 

jobb höszigetelés érdekében 

ásványgyapot betéttel szál-

lítjuk. 

20 mm-ig könnyen rövidithetö 

Az esetleges magassági 

kiegyenlítóshez az ajtólap 

tz acélprofil tartományában 

(kívánságra fabetét) egy alkalmas 

fű rész segítségével könnyen 

rövidíthető . 

Csöves forgöcsiapbetét alapkivitelben 
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Az OIT ajthk megfelelnek a Ill. klímaosztály ős az S igénybevéteH 	Az OIT ajtók megfelelnek a Ill. 
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khvetolmónvcinok. azört nem votemadnek. 

Ajtólap 

Beépített zörral ős 

fényeshorganyzással ellátott 

V0020 felső  pántokkal, melyek 

tixen be vannak csavarozva a 

merevítőbetétekbe, de 

kilincsgarnitúra nélkül. 

Ajtóelem 

KotTtplett ajtólap, 

kilincsgarnitúrával ős szóriában 

speciális saroktokkal. 1,5 mm 

vastag. porszörásos bevonattal 

alapozott acéllemezbő l, 

törtfehér s7inbrtn 
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Ajtótok 

O oldalon tömítóproil jó 

minőségű  EPDM-bói, 

felhegesztett alsópántok 

valartiint mindkét oldalon dupla 

rögzitőkörmök, melyek tiplivel, 

szóggel erősithetők fel vagy 

befalazhatók. 

Könnyű  és halkan csukódik 

A DIN 18251 szabvány 3. 

osztályának megfelelő  
hengerzárbetéthez való lyukkal 

van ellátva (kulcsközóp- 

távolság 55 mm). M űanyag 
fallnival ős acél zörnyelwel. 

szakállas-zárbetéttel ős kulccsal. 

Kivánságra hengerzárbetéttel is 

megrendelhető . 
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A Cli ajtók beépíthet ők 

meg lévő  szabványos tokokba 

és természetesen bármely 

Hörmann acéltokba. 
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