
Ajtólap 

lclealisan alkalmazhata 

renoválásnál a meglévő  falcolt 

tokhoz, Az altólapot beépitett 
zárral ás harganyzott pántokkal 

szállítjuk 

Ajtóelem 

Új épületekbe a komplett 

ajtóelemet ajánljuk, a Hörmann 

DIN 18111 szerinti nagy 

Hörmann tok-programból az 

Ön ízlése szerint választott 

tokkal: 

ez lehet saroktok téglafalhoz, 

betonhoz ás sejtbetonhoz, vagy 

U-tok téglafalhoz, betonhoz, 

sejtbetonhoz, gipszpallókhoz 

ás á!lványfalakhoz. 

Minden tok 

1,5 mm Vastag horgaryzott 

finomiemezból, fényszürke 

alapozással (RAL 7035), 

3 oldalon tömítőprofillal és 

kötőelemekkel készülnek, 

Nagy bevilágító feiüIgf 
nífiszpt 1ekbpy 

Ezek az elegáns, könnyen működő , de mégis stabil alumínium ajtók a magasabb igény ű  
belsőépítészet számára aánlhatók, például irodákba és közigazgatási épületekbe. 

A nagyszámú variációs lehet őségnek köszönhetően Ön határozhatja meg az esztétikai 

megjelenést. Az ajtószínek harmonikusan illeszthet ők a belső  architektúrához. 
A nagyfelületű  üvegezés világos, barátságos atmoszférát biztosít. Az AZ alumíniumajtók 

megfelelnek az igényes beltéri ajtókkal szemben támasztott min őségi és szerelvényezési 
követelményeknek. 

Az elegáns, stabil ajtólap 

Keskeny acéike'e-

konstrukció, extrudű lt 

alumínium-proftokbül 

Szerkezeti mélység 4C 	ma-i 

Falc 3 oldalon 

alvastagság 2 mm 
Poremszélesség 105 mm 

a cánttal ellentétes adu oíi 

(a pántoldalon 130 mm) 

Lábazatmagasság 1 

Kivánságra keresztbordÉivív 
(szélessége 130 mm) és 

süllyeszthetó padlótömitével. 

A masszív sarokcsatlakozásoknak 

köszönhetően az AZ ajtók nagyon 

stabilak. A pontos gérbevágások 

ész softline-üveglécek tetszetős 

külső t biztosítanak. 

Ajtólapként vagy ajtóelemként. 

Az AZ-40 ajtók megvásárolhatok egysze'üen beakaszthata 

ajtólapként vagy komoleL, beépítésre kész ajtóelemként. 

A minőségi zár 

evéső -vátbzár a DIN 18251, 

3. osztálya szerint, 

hengerzárbotéthez kilyukasztva 

(kulcsközép-távolság 55 mm). 

Műanyag fallnival, acél 

zárnyelvvel és sárgaréz szín ű , 

lakkozott homloklemezzel, 

szakállaskulcs-zárbetéttel án 

kulccsal. Kivánságra 

hengerzárbetéttel is 

Az ábrán: nemesacél 

homloklemoz. 

Jó minőségű  tömitések 

A számybetetek ‚6 

minőség ű , körbefutó EPDM-

üvegfalctömítésekben 

elhelyezett softline-üveglécekbő l. 

Ajtóelemként 3 oldalon EPDM-

toktömítéssel, kívánságra 

süllyeszthető  padlötömitessol is 
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- 	Onvalasztjakia 

( 	kilincsgarnitúrát 

	

L 	
Ezeknél az gényes atok 

a kilincsnek passzolnia kell z 
_1 	ajtólap üvegezésének színénoz. 

L 	 valamint a téralakitáshoz is. A 

	

/ 	 15. oldalon 	di.. 
a variánsok 
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