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A katalógusban látható sematikus ajtó piktogramok csak néhány 
ötletet mutatnak be kínálatunkból. A teljes választék megtekinthető 
a Lenteam márkakereskedéseiben. 
Minden jog fenntartva. A kiadvány egyetlen részlete sem használható fel és nem 
sokszorosítható a Lenteam-Ajtó Kft. előzetes, írásbeli engedélye nélkül.



Átélte már a csodás élményt, amint a napérlelte, zamatos gyümölcs illata és 
zamata kényezteti érzékeit? A gondozott  meghitt hangulata otthonába is be-
költözhet az alma, körte, cseresznye és más mutatós fafajtának köszönhetően. 
Ismerje meg a modern, de mégis mély tradíciókat őrző műalkotásokat, amelyek 
az érett gyümölcshöz hasonlóan hatással lesznek érzékeire. 

1. Ajtó modell: Furner Art
Típus: 111
Felület: Almafa
Ajtótok: Sarkos falc nélküli FU tok, juhar
Kilincs típus: LOGO - BLB 16 NNS

Az érzékek birodalma
Vannak, akik nem elégednek meg a megszokottal. Akik mindig új utakat keres-
nek. Akik változatosságra vágynak. Magára ismert? Akkor különleges furnéral-
kalmazásaink egyenesen az Ön számára készültek. Elég csupán egy pillantás és 
máris megérti, miként egyesül minden egyes darabban az esztétikum a kézmű-
ves mestermunka előnyeivel.

2. Ajtó modell: Furner Art
Típus: 88
Felület: Körtefa, körte motívummal
Ajtótok: Prémium FU-SL, juhar
Kilincs típus: GO GO 16 ONS

A változatosság gyönyörködtet
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Az egyedi formák és elegáns színek tárháza kifogyhatatlan. Bátran merítünk 
újabb és újabb ötleteket e kreatív forrásból, hiszen a modern lakások modern 
ajtókat követelnek. A gyümölcsfák válogatott furnérválasztékával Ön még han-
gulatosabbá varázsolhatja otthonát!

3. Ajtó modell: Furner Art
Típus: 805
Felület: Amerikai cseresznye lakk 07
Ajtótok: Sarkos falc nélküli FU tok, amerikai cseresznye
Kilincs típus: TWIST TW 14 CCS

Egy színesebb otthonért
Felejtse el a megszokott dolgokat és ne sodródjon tovább az árral! Keressen 
inkább valami különlegeset. Tökéletes példa erre a lélegzetelállító diagonális 
furnérozás, amelyet csak nálunk talál meg. Elég egy pillantás a kontrasztos, dia-
gonális furnérkombinációra, és a látvány önmagáért beszél.

4. Ajtó modell: Furner Art
Típus: 811
Felület: Szilvafa, juhar berakással
Ajtótok: Prémium FU-SL, juhar
Kilincs típus: LINEAR LI 16 OC

Árral szemben
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Egy mutatós design a divat szeszélyeitől függetlenül mindig érték marad. Az 
évek múlásával és új trendek kialakulásával azonban előnyös lehet a formavilág 
frissítése. A RETRO sorozat tökéletes választás, amennyiben egyesíteni kívánja a 
tradicionális megjelenést az aktuális stílussal.

5. Ajtó modell: Retro Design
Típus: 127
Felület: DD lakk RAL 9010, dió furnér berakással
Ajtótok: Sarkos falc nélküli FU tok, keresztfurnérozással, dió
Kilincs típus: VITA VL 16 TPO

Bevált stílus innovatív megközelítésben
Engedje, hogy a színek uralkodjanak egy belső tér hangulatán! De ne elégedjen meg csu-
pán festéssel vagy a tapéta cseréjével. Ma már az ajtóknak is meghatározó szerepük van. 
Egy színes tok és a hozzá illő intarzia berakás izgalmassá teheti életterét. Persze számos 
más lehetősége is van. Szárnyaljon a fantáziája, hiszen egyedi tok és dekor ötletekkel köz-
ponti szerepet kapnak otthonában a beltéri ajtók.

6. Ajtó modell: Retro Design
Típus: 135
Felület: Amerikai dió
Ajtótok:  Sarkos falc nélküli Prémium FU tok, világos bézs lakk NCS szerint
Kilincs típus: LOGO LO 16 ONS

Teret adunk elképzeléseinek
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Úgy gondolja, hogy egy beltéri ajtó csupán terek elválasztására szolgál? Ennek 
az unalmas korszaknak már vége. Válasszon az ízlésének megfelelő színeket az 
ajtólapra és tokra egyaránt! Az elképzelései szerint kombinálható színválaszték 
elegáns bútorrá varázsolja beltéri ajtaját.

7. Ajtó modell: Retro Design
Típus: 127
Felület: Almafa keresztfurnérozással
Ajtótok: Prémium FU-SL, bordó lakk NCS szerint
Kilincs típus: VITA VI 16 OC

Harmonikus kapcsolat
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Egy igazán stílusos embert nem befolyásol az aktuális divat. Eljött az ideje, hogy Ön is 
kamatoztassa kifinomult ízlését. Fektessen hangsúlyt az igazi értékekre a beltéri ajtók vilá-
gában is! Hangolja az ajtótok színét a környezetéhez, majd válasszon a színhez illő, stílusos 
berakást. Alkosson elegánsan!

8. Ajtó modell: Retro Design
Típus: 841
Felület: Amerikai dió
Ajtótok: DD lakk RAL 9010, bordó NCS szerint
Kilincs típus: FLUO FL 15 OC

Magával ragadó elegancia



Megbízhatóság, tartósság, kvalitás… E tulajdonságok sugároznak minden ne-
mes fából készült tömörfa ajtóból. Stabil szerkezetükkel és karakteres megje-
lenésükkel valódi egzotikumot kölcsönöznek otthonának. Legyen szó modern 
vagy klasszikus kivitelről, a tömörfa ajtók mindig kitűnő választásnak bizonyul-
nak!

9. Ajtó modell: Tömörfa Art
Típus: 842
Felület: Natúr tölgy
Ajtótok: Sarkos falc nélküli FU tok, natúr tölgy
Kilincs típus: VITA - C VC 16 NNS

Maradandó értékek
Megmunkált fa és ragyogó üveg. Két csodálatos anyag, amelyek fantáziadús 
kombinációi különleges eleganciát kölcsönöznek térnek és időnek. A síkba il-
lesztett üvegek hatásában Ön is biztos lehet.

10. Ajtó modell: Üveg Art
Típus: 853
Felület: Amerikai dió keresztfurnérozással
Ajtótok: Sarkos FU tok keresztfurnérozással, dió
Kilincs típus: VITA - C VC 16 NNS

Fantáziadús kombináció
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Korábban sohasem lakott egymás mellett fa és fém a beltéri ajtókban. A modern 
anyagkapcsolásnak köszönhetően azonban egymásra találtak, hogy új, izgalmas 
megoldásokkal csábítsák az innovatív formák híveit! ,

11. Ajtó modell: Steel Art
Típus: 840
Felület: Wenge
Ajtótok: Sarkos FU tok, wenge
Kilincs típus: LOGO LO 16 OCS

Egymásra talált a fa és a fém
Egy átgondolt koncepció alapján kialakított térből nem lóghat ki az ajtó sem. 
A kitűnő fafajták részletekben gazdag megmunkálása nem marad hatás nélkül. 
Jelenlétük minden szobát megtöltenek élettel.

12. Ajtó modell: Steel Art 
Típus: 841
Felület: Makassa
Ajtótok:  Sarkos FU tok keresztfurnérozással,
 makassa
Kilincs típus: LOGO - B LB 16 CCS

Kecses vonalak

1�             1�



Amennyiben Ön allűröktől mentes, kifinomult eleganciára vágyik, érde-
mes a Retro és a modern stílus örökzöld elegyét választania.

14. Ajtó modell: New Sixties - Steel Art 
Típus: 842
Felület: Cell kiwi zöld
Ajtótok:  Duoline tok, Cell havel cseresznye
Kilincs típus: VITA VI 16 ONS

Előremutató design

       1�

Szereti azokat az alkotásokat, amelyeknek az egyszerűségükben rejlik 
szépségük? A folyamatosan változó igényeket mindig innovatív desing 
elemekkel szolgáljuk ki, miközben megőrizzük a formák időtálló egy-
szerűségét. 

13. Ajtó modell: New Sixties
Típus: TB-RS
Felület: Cell indiared, magasfényű
Ajtótok: Duoline tok, Cell indiared
Kilincs típus: VITA - B VB 16 OC

New Sixties 
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A kiválasztott típust a felhasználási helytől és pénztárcájától függően furnéros vagy lak-
kozott kivitelben, üveg, valamint dekor ajtóként is megrendelheti! Ezt a kombinálható-
ságot kizárólag a Lenteam kínálja vásárlóinak.

17. Ajtó modell: Furnér Art
Típus: 101
Felület: Nükk furnér, juhar berakással

Egyedülállóan sokoldalú!
Nincs korlát, nincs megkötés, nincs kompromisszum. Csak változatos lehetőségek 
vannak! Önnek csupán el kell döntenie, hogy melyik ajtó tetszik a legjobban.  

15. Ajtó modell: Fehér Art
Típus: 101
Felület: DD fehér lakk RAL 901

Coordinated Design

1�. 1�.

16. Ajtó modell: Üveg Art
Típus: Atos
Felület: Szatinált üveg, átlátszó csíkokkal

18. Ajtó modell: Dekor Art
Típus: 101
Felület: Cell bükk C05



20. Ajtó modell: Individual, 4 szárnyú, 
aluminium keretes, alsó sínes 
tolóajtó 

Típus: Nr. 1
Felület: Külső szárny: F osztás, 

Indiaed magasfényű/Belső szárny: 
F Typ 2, 3 Indiared magasfényű/
mező 2 -víztiszta üvegen Asia 
szatinált motívum
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Elég egy apró kézmozdulat és máris kiléphet környezetéből. Megérkezik személyes bi-
rodalmába, ahol háborítatlanul időzhet. Majd ugyanolyan apró mozdulattal ismét meg-
nyithatja a teret. Élvezze a luxust és a változatosságot, amelyek a legkisebb helyeket is 
feltöltik térrel.

19. Ajtó modell: Individual, 4/3 szárnyú, aluminium keretes, alsó sínes tolóajtó
Típus: Nr. 1.
Felület: 3 szárnyú és a 4 szárnyú külső szárnnai: F Typ 3, mező 1, 3 amerikai dió, 
mező 2 ESG szatinált üveg, 4 szárnyú belső szárnyak: F1 Stuktúra, víztiszta üvegen 
szatinált minta

Individual – Ötletei teret nyernek

20      
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Az Alanto lamináltpadló előnyei:
Megtévesztően eredeti faoptika
Hajópadló stílus
Fózolt élek
Antibakteriális és antiszatikus felület
16 különböző szín
10 év lakótéri garancia
3 év közületi garancia
31-es kopásállóság

Méret: 1287x140 mm
Panelvastagság: 8 mm

Lamináltpadló – Maga a valóság!
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   Fehér tölgy 756 Juhar 757  Gesztenye 758 Meszelt tölgy 760

 Világos dió 759 Cseresznye 771 Alma 772 Jatoba 766 Bükk 761 Zebrano 762

 Teak 763 Antik tölgy 765 Gesztenyebarna Dió 767  Füstös tölgy 768 Sötét dió 770
   tölgy 764     

Választható Alantó
felületek:

A lamináltpadlók új generációját egyetlen szóval összefoglalhatjuk: Alanto. Az új kollekciót talán csak egy gyakorlott szem tudja 
megkülönböztetni a különösen kopásálló felületet a valódi fától. Győződjön meg Ön is a valóságról! Az Alanto termékek kellemes 
meleg felülete és mutatós megjelenése bizonyára Önt is meggyőzik!

A Frame lamináltpadló előnyei
Extraszéles panelek
Fózolt élek
Antibakteriális felület
6 különböző szín
15 év lakótéri garancia
5 év közületi garancia
33-as kopásállóság

Méret: 850x325 mm
Panelvastagság: 8 mm

Lepadlózó kreativitás
A Frame lamináltpadlók legfontosabb jellemzője a határtalan kreativitás. Amennyiben Ön a szárnyaló fantáziájára bízza a dön-
tést, akkor csakis ezt a lehetőséget választja. A Frame lamináltpadlók esetében az egyedi design találkozik a gyakorlati funkció-
val, így az extra széles panelok meghatározó rácsmintát mutatnak.

 Homokkő 147 Beton 108 Pala 111

 Makassar 295 Bambusz 294 Ebony 296



Csodálja meg Ön is a fa, üveg és fém harmonikus egységét. A kínálatot egzotikus 
fafurnérok és egyedülálló üvegezési opciók teszik teljessé.

23. Ajtó modell: Royal 2D
Típus: RY-211-AQ-L5
Felület: Zebrano
Ajtótok: Sarkos falc nélküli FU tok,
 zebrano
Kilincs típus: COROLA

Új dimenziók vonzásában 

       2�

A Royal Program egzotikus kínálatába beleálmodtunk minden innovatív ötletet, 
ami egy ajtótervezés során felmerülhet. 

21. Ajtó modell: Royal 2D
Típus: RY-251-DQ
Felület: Makasar
Ajtótok: Sarkos falc nélküli FU tok,
 makasar
Kilincs típus: TIPO

Royal Program
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22. Ajtó modell: Royal 2D
Típus:RY-231-AQ-L2
Felület: Rózsafa
Ajtótok: Sarkos falc nélküli FU tok,
 rózsafa
Kilincs típus: TIPO

24. Ajtó modell: Royal 2D
Típus:RY-231-451-DQ-L4
Felület: Diófa
Ajtótok: Sarkos falc nélküli
 FU tok, dió
Kilincs típus: COROLA



Funkcionalitás és esztétika
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Úgy gondolja, hogy már semmivel sem lehet Önt meglepni? Akkor ideje megismerni újdonságainkat! A beltéri ajtók többé már 
nem csupán térelválasztók, hanem is felhasználható térré válnak és számos ötletes funkciót kínálnak. Az exkluzív anyagok fel-
használásával készül, esztétikus termékeinket elsősorban hotel és fürdő építészetben ajánljuk. 

25. Ajtó modell: Royal 3D
Típus: RY-315
Felület: Rózsafa
Ajtótok: Sarkos falc nélküli
 FU tok, rózsafa
Kilincs típus: GO GO 16 OCS

26. Ajtó modell: Royal 3D
Típus: RY-311
Felület: Wenge
Ajtótok: Sarkos FU tok, Wenge
Kilincs típus: GO GO 38 OCS

Úgy érzi, itt az ideje, hogy környezetét színesebbé varázsolja? Bennünk nagyszerű partnerre talált! A bemutatott minták csupán egy 
kis ízelítőt adnak páratlan színválasztékunkból. Ne feledje azonban, hogy márkakereskedéseinkben a teljes palettát megtekintheti, és 
könnyen rátalálhat az elképzelésének megfelelő termékekre.

Válasszon egy színesebb életet

Exotikus furnérok

New Sixties felületek

Furnér Art gyümölcsfából

 Alma Oliva Szilva

 Citrom Körte

 Selymes dió Amerikai cseresznye

 Zebrano Santos-Palisander Teak Makassa

 Kivizöld Cappuccino Cappuccino fényes Világos bézs Bézs

 Elefántcsont Jégkék Metálszürke Sötét szürke India Red India Red fényes
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 Amerikai dió

 Wenge


