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Határtalan lehetöségek
A beltéri ajtó kiválasztása sokkal többet

jelent, mint egy „nyílást záró szerkezet”

megvásárlása. Hiszen lakásunk vagy ottho-

nunk fontos téralkotó és térformáló elemét

választjuk, mely tükrözni fogja nemcsak

egyéniségünket, de alapvetöen befolyásolja

az otthonunk képét és meghatározza a 

mindennapok kényelemérzetét is.

A legjobb ár-érték arány a legmagasabb

szolgáltatási színvonallal párosulva 

- ez az egyik alapértéke a LENTEAM

üzleti filozófiájának. Szigorú szakmai 

kritériumok alapján választjuk meg 

beszállítóinkat, akik kizárólag nagy múltú,

a legjobb nevű európai ajtógyárak közül

kerülnek ki. A PRÜM márkanévvel 

fémjelzett kollekcióinkban a dinamikus

korszellem, a tradicionális kézimunka 

párosul a legmodernebb gyártási módokkal,

melyek maguktól értetődö módon egészítik

ki egymást.

A LENTEAM kínálatában 

„STANDARD”, „STIL”, ELEGANCE” 

és „LIFESTYLE” programok a tudatos 

vásárlók kedvelt termékévé nőtték ki magukat,

kivívva mind a magán és közületi építkezők,

mind pedig az építész szakma elismerését. 

A PRÜM termékek kiváló tulajdonságai,

párosulva a LENTEAM szakmai 

felkészültségével és kiemelkedő szolgáltatási

színvonalával garantálják vevőink 

megelégedettségét.

A termék és szolgáltatás határokon túlívelő

példaértékű kombinációja azt a célt szolgálja,

hogy a LENTEAM által forgalmazott

PRÜM ajtó tökéletesen megfeleljen az 

Ön igényeinek. De erről legjobb, ha 

személyesen győződik meg – aktuális ajtó-

katalógusunkból vagy a LENTEAM

kereskedőknél.

A PRÜM márka kizárólagos
magyarországi forgalmazója:
Lenteam Kft.
1139 Budapest, Röppentyû u. 73.
Info: 06-1-349-1566
www.lenteam.hu
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Tokkivitelek
Ajtólapok élképzése
Ajtólapok betétszerkezetei

Technikai ajtók 38
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FEJLESZTÉSEK4

A megfizethető luxus: Ajtók tömörfa
kivitelben

Az ESPRIT, FLAIR és RESIDENZ modellek időtálló

design-t kínálnak az elegáns lakáshoz és kézműves

kidolgozást a legmagasabb minőségben. Ehhez 

hozzátartoznak a díszpántok, a rozsdamentes 

zárhomlok lap és zárlemez, nagy értékű üvegezések és

az exkluzív részletek. A LENTEAM STIL 

programjában a PRÜM tömörfa ajtaja a bizonyíték,

hogy a luxus megfizethető.

A kerekített tokborítás az építés helyszínén tovább

díszíthető a lépcsőzetes díszlécekkel (FLAIR modellnél).
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Állítsa új fénybe napjaink ajtódivatját: az aktuális üvegválasztékkal és hét új design üveggel. Tegye meg egyszerűen:

Interaktív az Ajtógalériában vagy egy forgatással az új üvegregiszterben valamelyik LENTEAM szakkereskedőnél.

Hol találhatja meg az Önhöz legközelebbi LENTEAM kereskedőt? Megtalálhatja kereskedőlistánkban a www.lenteam.hu címen!

Az interaktív meggyőzés:
Ajtógaléria

Az egyedülálló Ajtógaléria izgalmas és egyszerű

lehetőséget kínál. Tesztelje a LENTEAM kínálatában

lévő PRÜM ajtók téralkotó hatását valóságos, 

háromdimenziós környezetben. Válassza ki a 

felszereltséget egyszerű egérkattintással a különböző

üveg és üvegosztós lehetőségek közül. Egy meggyőző

lehetőség a megfelelő ajtó kiválasztására.

Szeretné Ön is tudni, hogy az Ön által a LENTEAM

kínálatából választott ajtó hogyan hat a különböző

lakókörnyezetekben?

www.lenteam.hu

Egyszerűen klikkeljen 
rá és próbálja ki:

Még meggyőzőbben: a kibővített üvegprogram.
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STANDARD program 6

A fantázia 
szabadon 
szárnyalhat.

Egyszer volt, hol nem volt 
két királykisasszony, akik
mindennap felkeresték álmaik
várát. Ott ugyanis minden 
ajtó mögött kalandok sokasága
rejlik.
Ez a STANDARD program.
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Már a STANDARD programban is

megtalálhatóak a LENTEAM 

kínálatára jellemző formai, szín-, 

és részletsokszínőség. Az eredeti 

fafurnértól kezdve a legújabb, 

rendkívül ellenálló CPL-ig, a modern

kerekített éltől az egyedi igények 

szerinti üveghely-kivágásig.

Győződjön meg róla Ön is!!

STANDARD TB-LA juhar
Könnyen áttekinthető: 
kerekített éllel, Mastercarre
M3 üvegezéssel*.

STANDARD TB 
lakkozott fehér
Világos. modern külalak 
napjaink igényei szerint.
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STANDARD 
TB-LA bükk
Mesterdarab: Egyedi
üveghely-kivágás SP8*
üvegosztóval és K2*
katedrálüveggel.

* Csak egyike a számos kiegészítő tartozéknak és lehetőségnek.
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STANDARD program8

STANDARD

* Csak egyike a számos kiegészítő 
tartozéknak és lehetőségnek

CPL felületben is választható

Csak CPL és DEKOR felületben választható

CPL és DEKOR felületben is választható

Fényhatás:
STANDARD ajtó
TB-LA Bükk 
Ancona M6* 
üvegezéssel.

Változatok a STANDARD programban

TB-Standard TB-LA TB-RB-LATB-SB-LA SB-TB SB-TB-LA RB-TB RB-TB-LA

STANDARD DTB-SB-LA ajtó juhar
Kettőzött hatás: Kétszárnyú ajtó SP3* 
üvegosztóval és M1* üvegezéssel.

STANDARD RB-TB
tölgy
Kerek is lehet: 
elegáns, köríves típus.

STANDARD SB-TB-LA
lakkozott fehér
Maga a lendület: 
szegmensívvel, SP4* 
üvegosztóval, és K2* 
üvegezéssel 

Lakkozott fehér

Kőris, fehér

Kőris, fedett 
fehér

Juhar

Kőris

Limba

Erdei fenyő

Festhető

Éger

Bükk

Világos tölgy

Tölgy

Cseresznye

Rusztikus tölgy

Macore

Mahagóni

Pácolt
mahagóni

Csak CPL felülettel is rendelhető
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www.lenteam.hu

A fantázia ideális játéktere: STANDARD ajtó TB bükk.

STANDARD szélfogó WF kőris
Minőség egészen a mennyezetig: 
szélfogóelem mely teret nyújt a 
fénynek és a szép dolgoknak.

Online ajtókat alkotni:

Ajtógaléria – 

több mint 3000 variáció.

További ötletek és fejlesztések 

a 4/5 oldalakon.

STANDARD TB-LA
lakkozott fehér
Üveghely-kivágással és
Ancona M6* üvegezéssel.

Tolóajtó TB bükk
Helytakarékos: fal előtt futó tolóajtó 
tokkerettel, síntakarással, és ajtólappal.
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STIL program 10

Mindenre
nyitottan, 
de stílusosan.

Lelkesedni az élet szép dolgai
iránt. A legszebbnek pedig több
teret nyújtani. Így az ajtókat is
más szemmel nézi az ember:
Ez a STIL program
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A típus

A STIL program a hagyományos

stíl ajtók legszebb folytatása, amely

a részletek szeretetét és az élő anyag

természetességét a kézművesség

mesterműveivé olvasztja össze. 

Ezek az ajtócsaládok a ráhelyezett,

profilírozott tömörfa léces 

alapmodelltől kezdve a jellegzetes

hullámíves típusig az időtlenül 

elegáns belsőépítészeti tervezés 

tökéletes elemeit nyújtják.
RESIDENZ

Az ajtók szerelmeseinek:
STIL program A típus
A duplungolt betétek körben
profilmart, tömörfa keretet
kapnak.

STIL program
RESIDENZ
A RESIDENZ modell 
hangsúlyos függőleges 
bordáival tűnik ki, melyek 
időtálló megjelenést
kölcsönöznek.
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K típusS típus

FLAIRESPRIT

Egyszerűen 
összetéveszthetetlen:
STIL program K típus
Hullámívek és profilmart élek,
tömörfa üveglécek biztosítják
az egyedülálló megjelenést.

Ennyi stílust elvár az
ember:
STIL program S típus
A profilmart rátétlécek az
összhatásnak tipikus stílus-
jegyeket kölcsönöznek.

STIL program
ESPRIT
Az ESTPRIT modell a sarkok
csapolását helyezi előtérbe,
mint hangsúlyos karaktert.

STIL program
FLAIR
A FLAIR modellnél a frízeket
egyenes vonalak keretezik,
melyek hatását a tokborítások
lépcsőzése tovább erősít.
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STIL program 12

A típus

Kompozíció 
klasszikus 
stílusban:
STIL ajtó ASL2 tölgy
Rimini B1* 
üvegezéssel.

Tölgy

STIL DTB-ASL2
Könnyen áttekinthető kétszárnyú
ajtóváltozat SP2* üvegosztóval 
és K2* katedrálüvegezéssel.

Variánsok az A típusú STIL programból

AS2 ASL2 SB-TB-A2ASL1 SB-TB-AL2 RB-TB-A2 RB-TB-AL2

STIL ASL1
… mély üveghely-kivágással,
vagy …

(SP3* üvegosztóval és K2
katedrálüveggel)

STIL ASL2
… felül üveghely-
kivágással, vagy …

(SP2* üvegosztóval és K2*
katedrálüveggel.)

STIL AS2
Legyen az tömör kivitel
két betéttel, vagy …
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STIL program 

S típus
Bükk

Juhar

Tölgy

Rusztikus tölgy

Lakkozott fehér

Kőris, fehér

Szem előtt a 
romantika:
STIL ajtó SSL2
lakkozott fehér K2*
katedrálüvegezéssel
és SP4* üvegosztóval.

Kizárólag az S2 és SL2 
típusoknál
CPL felülettel is
választható

Kiviteli változatok a STIL S programban

SS2 SSL2 SS1SSL1 S2 SL2 S1 SL1 SB-TB-S2 SB-TB-SL2 RB-TB-S2 RB-TB-SL2

* Csak egyike a számos kiegészítő 
tartozéknak és lehetőségnek.

A képeken látható kivitelek részben
nem széria felszereltségűek.

STIL RB-S2 kőris, 
fehér
A szerelmeseknek:
fehér színben, kerek
ívvel, mint hajdanán.

STIL SB-SL2 bükk
Minden benne van: 
a szegmensívtől kezdve 
az üveghely-kivágáson
keresztül egészen az
SP2* üvegosztóig és 
a K1* katedrálüvegig.

STIL DTB-SSL2 juhar
Hagyományos stílusban, még az üveghely-
kivágásban is: K2* üvegezés és SP2* 
üvegosztó.

Postforming kerek
éllel (RP)
rendelhetű 

13
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K típus
Bükk

Juhar

Tölgy

Kőris, fehér

Az alapanyagok összjátéka: STIL ajtó KL2 bükk K6* üvegezéssel 
és SP2* üvegosztóva.

Kiviteli változatok a STIL K programban

KK2 KKL2 K2KKL1 KL2 KL1

STIL KKl1 bükk
Nagyszerűen érvényesül:
mély üveghely-kivágás,
SP1* üvegosztóval és
M1* fehér float üveggel.

STIL KK2 tölgy
Jó formában van: 
hullámívvel, a kiváló
kézművesség jegyében.

STIL KKL2 tölgy
Fazettában gazdagon:
Az SP4* üvegosztóval
kombinált csiszolt
fazettaüveg ennek az
ajtónak igazi karaktert
kölcsönöz.

STIL DTB-KKL2 juhar
Fény a hullámív alatt: stílus hűen
az SP4* üvegosztóval és a K2*
katedrálüveggel.

14

ekb_ungarisch_2005  03.08.2005  14:19 Uhr  Seite 18



STIL program 

RESIDENZ
Bükk

Juhar

Nagy értékű, forgácslap-, valamint MDF mentes fakonstrukció. 
A fa egy természetes anyag, ezért a szín-, és erezetbeli különbözőségek
nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Ajtók tömörfa kivitelben
Időtlen design és legmagasabb
minőség. A RESIDENZ, 
ESPRIT és a FLAIR modellekkel 
áldozhat a luxusnak.

Újszerű tér az időtlen eleganciának: STIL ajtó RESIDENZ R3 bükk.

Kiviteli változatok a RESIDENZ 
STIL programban

R1 RL1 RL2R2 R3 RL3/1

www.lenteam.hu Online ajtókat alkotni:

Ajtógaléria – 

több mint 3000 variáció.

További ötletek és fejlesztések 

a 4/5 oldalakon.

Tölgy

15
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RESIDENZ modellek időtálló design-t kínálnak az elegáns lakáshoz és kézműves kidolgozást 
a legmagasabb minőségben. Ehhez hozzátartoznak a díszpántok, a rozsdamentes 
zárhomlok lap és zárlemez, nagy értékű üvegezések és az exkluzív részletek. 
A LENTEAM STIL programjában a PRÜM tömörfa ajtaja a bizonyíték, hogy a luxus megfizethető.

RESIDENZ R1 Tölgy RESIDENZ RL2 Tölgy
RL2 tölgy üvegezéssel,  
Parsol grau* 
üvegosztóval SP4*

RESIDENZ R3 Tölgy

STIL program 16

STIL-Tür RESIDENZ
RL1 tölgy 
Parsol szürke* üvegezéssel, 
üvegosztóva.
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Az igazi vendégszeretet:
STIL ajtó RESIDENZ RL3/1 bükk,
felül M3* üvegezéssel.

* Csak egyike a számos kiegészítő
tartozéknak és lehetőségnek.

RESIDENZ RL1 bükk
Tömör minőség teljes változatos-
ságban: nyitottan a mély üveghely-
kivágással, M3 üvegezéssel, 
üvegosztóval …

RESIDENZ R1 juhar
… vagy inkább zártan egy 
betéttel …

RESIDENZ R2 bükk
… vagy két betéttel a hagyományos
módon.
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STIL program 18

ESPRIT
Bükk

Juhar

Nagy értékű, forgácslap-, valamint MDF mentes fakonstrukció. A fa egy természetes anyag,
ezért a szín-, és erezetbeli különbözőségek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Tömörfa ajtók 
Időtlen design és legmagasabb
minőség. A RESIDENZ, 
ESPRIT és a FLAIR modellekkel 
áldozhat a luxusnak.

Természetes kisugárzás: STIL ajtó ESPRIT EL1 bükk M3* üvegezéssel.

Kiviteli változatok az ESPRIT 
STIL programban

E1 EL1

Átláthatatlanul elegáns: Bükk vagy juhar – a frízek markáns illesztése 
egy modern, időtlen design-t kölcsönöz az ajtónak.

Online ajtókat alkotni:

Ajtógaléria – 

több mint 3000 variáció.

További ötletek és fejlesztések 

a 4/5 oldalakon.

ESPRIT E1 bükk ESPRIT E1 juhar

www.lenteam.hu
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Vágy a design-ra a legszebb fényben: STIL ajtó ESPRIT EL1 juhar M2* üvegezéssel.

* Csak egyike a számos kiegészítő tartozéknak és lehetőségnek.
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STIL program 20

FLAIR
Bükk

Juhar

Tömörfa ajtók
Időtlen design és legmagasabb
minőség. A RESIDENZ, 
ESPRIT és a FLAIR modellekkel 
áldozhat a luxusnak.

A FLAIR modellnél a kerekített 
él F típusú lépcsőzetes léccel 
díszíthető a helyszínen, így azonos
megjelenés érhető el, mint az 
ajtólapnál.

Kiviteli változatok a FLAIR STIL programban.

F1 FL1 FL2F2 F típusú léc nélkül F típusú léccel

Elegáns stílusok egy asztalnál:
STIL ajtó FLAIR F1 juhar

ekb_ungarisch_2005  03.08.2005  14:24 Uhr  Seite 24



21

Nagy értékű, forgácslap-, valamint MDF mentes fakonstrukció. A fa 
egy természetes anyag, ezért a szín-, és erezetbeli különbözőségek nem
képezhetik reklamáció tárgyát.

* Csak egyike a számos kiegészítő tartozéknak és lehetőségnek.

FLAIR FL1 bükk
… vagy a STUDIO* design-
üveggel. A tömörfa díszítőlécek
kívánságra a tokon is megjelenít-
hetőek.

FLAIR F1 bükk
… vagy egyszerűen egy betéttel …

FLAIR F2 juhar
Egyenes vonalú kombináció:
Esetleg két betéttel …

FLAIR FL2 juhar
… ebből az egyik üveghely-kivágással
M2* üvegezéssel …
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ELEGANCE program22

Mögötte 
semmi sem 
lehetetlen

Az életet saját recept szerint a
legjobb adalékokkal fűszerezni.
Mindig valami újat kipróbál-
ni, a régit pedig valami új
szenvedéllyel kombinálni. 
Ez az ELEGANCE program.
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Ahol az élet zajlik, ott egyre újabb szabályok

lépnek érvénybe. Ezért az ELEGANCE 

program valamennyi lehetőséget megnyitja

ahhoz, hogy a belsőtér kialakításának 

határtalan változatai között új

perspektívákat fedezzen fel, és különös 

hangsúlyt fektessen az értékre. Mit szólna egy

árnyalatnyi nosztalgiához vagy egy csipetnyi

klasszikus stílushoz?

A képeken látható modellek részben nem széria kivitelt ábrázolnak

Mély marással:
NOSTALGIE
Tömör MDF ajtólap, 
mely lehetővé teszi a
profilok mély kimarását.
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Valóban decens:
PROFILA
A lágy marás a felületen
tipikus megjelenést
biztosít.

Arany középút:
CLASSIC
A mélyhúzott, átlagos
profilmélységű felületekről
ismerhető fel. Ez a típus 
is az összetéveszthetetlen
minőséggel tűnik ki.
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ELEGANCE program24

NOSTALGIE

Az emlékezés 
nyitottsága: 
ELEGANCE ajtó
NOSTALGIE NL4
K2* üvegezéssel és
SP5* üvegosztóval.

Lakkozott fehér

NOSTALGIE DTB-NL4
Szép változatosság: üveghely-kivágás Rimini B1* üvegezéssel.

Kiviteli változatok a NOSTALGIE 
ELEGANCE programban

N1 NL1 NL2N2 N4 NL4 NL4/2

Online ajtókat alkotni:

Ajtógaléria – 

több mint 3000 variáció.

További ötletek és fejlesztések 

a 4/5 oldalakon.

www.lenteam.hu
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* Csak egyike a számos kiegészítő tartozéknak és lehetőségnek.

A képeken látható modellek részben nem széria kivitelt ábrázolnak.

Ízléses stílusjegy érzéki stílus egyvelegben:
ELEGANCE ajtó NOSTALGIE N1

NOSTALGIE NL2
Itáliai pillanatok: 
a Venezia B3* üvegezésen
keresztül.

NOSTALGIE NL2
Jól áttekinthető: a kazetta
és az üveghely tökéletes
összjátéka K2* üveggel 
és SP5* üvegosztóval.

NOSTALGIE N4
Elegáns szimmetria: 
a négy áramvonalas
kazetta egyenes vonalve-
zetésű külsőt kölcsönöz.
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ELEGANCE program26

CLASSIC

Klasszikus 
keret az időtálló 
minőséghez: 
ELEGANCE ajtó
CLASSIC CKL2 K2*
katedrálüveggel és
SP4* üvegosztóval

Lakkozott fehér

* Csak egyike a számos kiegészítő tartozéknak és lehetőségnek.

A képeken látható modellek részben nem széria kivitelt ábrázolnak.

• A CK4, CKL4 és CKL4/2 modellek csak 1985 mm magasságban rendelhetőkKiviteli variációk a CLASSIC 
ELEGANCE programban

CK2 CKL2 CKL3CK3 CK4• CKL4• CKL4/2•C2 CL2

CLASSIC C2
Klasszikus duett: 
két mező és felül 
egyenes lezárás.

CLASSIC CKL3
Világos elképzelés: 
Como B5* üvegezéssel.

CLASSIC DTB-CKL2
Nemes lendület: Kétszárnyú ajtó K2* 
katedrálüveggel és hullámívű üveghely-
kivágással SP4* üvegosztóval.
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PROFILA

Nagy szabadság az exkluzív térformálásban: ELEGANCE kétszárnyú ajtó PROFILA PFL1/3 K2* üvegezéssel.

Lakkozott fehér

Kiviteli variációk a PROFILA ELEGANCE programban

PF1 PFL1/3PFL1 PF2 PFL2 PF3 PF4 PFL4 PFL4/2

PROFILA PFL4
… vagy egy másik vonzó
változat. Például Milano
B7* üvegezéssel.

PROFILA PF4
… a karcsú kazetták
magasba futó karaktere …

PROFILA PFL1
… vagy inkább egy
mező alul és felül 
egy nagy K2* üvegezés
SP4* üvegosztóval 
vagy …

PROFILA DTB-PF3
Tükörkép: a kazetta elrendezés harmonizál 
a kétszárnyú ajtó formájával.
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LIFESTYLE program28

Nem 
szokványos 
utakon. 

Jó ötletekkel meglepő

megoldásokat kifejleszteni, 
egy jó üzleti ötletből sikeres
vállalkozást felépíteni. 
A kreativitás segíti a jó
munkahelyi légkör kialakulását
is. Ez a LIFESTYLE program.
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Az ötletek kibontakoztatásához térre

van szükség. A LIFESTYLE program

ajtói nyitva állnak Ön előtt, mivel

éppen Ön az, aki rendelkezik azzal a

bizonyos plusszal, hogy még a 

rendkívüli belsőépítészeti ötleteket is a

legkisebb részletekig megvalósítsa:

exkluzív anyagok, világos vonalvezetés

és pontos formák, egyéni felületek és

öntudatos kombinációk. A kreatív 

térformálás idői megkezdődtek!

* Csak egyike a számos kiegészítő tartozéknak és lehetőségnek.

A képeken látható modellek részben nem széria kivitelt ábrázolnak.

MODUL 1 DP
Lakkozott fehér
A stílusjegyek 
könnyedsége: 
apró formák nagy 
hatással.
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Ez aztán a valami:
TREND
Itt az aktuális design-
trendek belépést nyernek
az ajtókészítés mester-
műhelyébe. A világos
vonalvezetés, a kiváló
minőségű felületek, a geo-
metriai formák és a krea-
tív részletek bárhol 
és bárkinek a tetszését
megnyerik.

A név maga program:
INTARSIA
Ez a különleges módja annak,
hogyan maradhat mindig diva-
tos: különböző furnérok virtuóz
összjátékában megtalálja saját
stílusát, és azt következetesen
alakítja.
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LIFESTYLE program30

MODUL

* Csak egyike a számos kiegészítő tartozéknak és lehetőségnek.

Exkluzív tárgyiasság
időtálló designnal:
LIFESTYLE ajtó
MODUL 1 DP bükk.

Bükk

Juhar

Lakkozott fehér

Kiviteli variánsok a MODUL
LIFESTYLE programban

1LA 2LA2DP1DP

MODUL tetőforma (DP)
(lakkozott fehér)

MODUL tetőforma (DP)
(juhar)

MODUL tetőforma (DP)
(bükk)

MODUL 1/LA
Lakkozott fehér
A stílusjegyek
könnyedsége: 
apró formák nagy
hatással.

MODUL 2 DP juhar
A kifinomult mű: 
igényes dombormintával
fafurnér kivitelben is.

MODUL 2/LA bükk
Egyszerűen elegáns: 
A karcsú üveghely-kivágás
gondoskodik a lágy fényha-
tásról.
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Modern térformálás átláthatóan: LIFESTYLE ajtó TREND DEL1 lakkozott fehér M5* üvegezéssel.

TREND

Juhar

Bükk

Tölgy

Kiviteli variációk a TREND LIFESTYLE programban.

DE1 DEL1 DEO

CPL felületben 
is választható

Postforming
kerek éllel (RP)
rendelhetű 

TREND DTB-DEO bükk
Oldalanként: szimmetrikusan felhelyezett
tömörfa rátétléces kétszárnyú ajtó.

TREND DEL1 bükk
Nyomkövetés: következe-
tes kialakítás egészen az
üveghely-kivágásig és az
M5* üvegezésig.

TREND DEO juhar
Vonalvezetés: a
háromszög profilú
lécek gondoskodnak 
a változatosságról …

TREND DE1 juhar
… és keretté 
formálódnak.

Online ajtókat alkotni:

Ajtógaléria – 

több mint 3000 variáció.

További ötletek és fejlesztések 

a 4/5 oldalakon.

Lakkozott fehér

www.lenteam.hu
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LIFESTYLE program 32

INTARSIA

A legújabb design
kívánságoknak
megfelelve: 
LIFESTYLE ajtó
INTARSIA 1/LA tölgy
Rondo* design 
üveggel.

* Csak egyike a számos kiegészítő tartozéknak és lehetőségnek.

Kiviteli variánsok az INTARSIA 
LIFESTYLE programban

1/5LA 1/LA1/5 Swing Swing-LA

Csak az INTARSIA 1/LA és a SWING-LA 
típusok választhatók lakkozott fehér színben.

Intarsia 1/5 Juhar, bükk, éger tölgy frízek, 
középen keresztfurnérozással

Intarsia 1/5-LA Juhar, bükk, éger tölgy frízek, középen
keresztfurnérozással és üveghellyel

Intarsia 1/LA juhar, bükk, éger, tölgy vagy lakkozott 
fehér frízek, középen ESG átlátszó üveg

Swing: juhar, bükk éger és tölgy frízek, 
középen keresztfurnérozás

Swing-LA: juhar, bükk, éger, tölgy és lakkozott fehér
frízek, középen ESG átlátszó üveg vagy
különböző design üvegek

*Intarsia 1/LA választható CPL bükk, CPL juhar és CPL
cseresznye felülettel is

Tölgy

Bükk

Juhar 

Éger

Lakkozott fehér

INTARSIA 1/LA
Éger, Gala* 
üvegezéssel

INTARSIA 1/5
Tölgy

INTARSIA 1/LA
lakkozott fehér
RIO* üveggel

INTARSIA 1/5
Juhar
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SWING ajtók
Lendület teli kontraszt az egyé-
ni térformáláshoz: az íves fafrí-
zek, keresztfurnérozott közé-
prész és dekoratív üvegezések
összjátéka az aktuális formai
design-t biztosítja.

Elegáns lendület igényes berendezéshez: LIFESTYLE ajtó INTARSIA Swing-LA bükk Office* üvegezéssel.

SWING-LA
lakkozott fehér
Négyzetes design: 
lakkozott fehér frízek
kombinációja Quattro*
üvegezéssel.

SWING éger
Feszített hajlat: 
íves fafrízek és 
keresztfurnérozott 
középrész.

SWING-LA juhar
Lendületes átláthatóság: 
Íves fafrízek kombinációja 
a dekoratív Sigma* 
üveggel.

SWING Tölgy
Feszített hajlat: 
íves fafrízek és 
keresztfurnérozott 
középrész.
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Felületek34

Tökéletes 
felületek, 
tökéletes 
enteriőrökhöz.

A PRÜM ajtóinak kiemelkedő

minősége már az első ránézésre
látszik. Ez nem csak a precíz
megmunkálást és a 
kifogástalan működést jelenti,
hanem azokat az anyagokat is,
melyekből a felületek 
készülnek, és amelyeknek ellent
kell állniuk a mindennapok
viszontagságainak. A 
válogatott furnértól kezdve, az
optimális kopásállóságú 
CPL-en keresztül egészen 
a tökéletes lakkrétegekig:
mindegyik megállja a helyét
bármilyen enteriőrben!

Furnérok
A legjobb, amit a természetes anyagok
kedvelői kaphatnak. A 15 féle nemes
faanyagból készülő furnérra – a 
tölgytől a juharig, a bükktől a kőrisig, 
a cseresznyétől a mahagóniig és sok
egyéb kedvelt fafajtára- a természethű,
eleven karakter jellemző. A faanyagok
gondos kiválasztása és a mesteri
megmunkálás az ajtón és a tokon is
kiegyensúlyozott felületképet ered-
ményez, a decens, természetes színű

lakkréteg pedig egyéni jelleget kölcsönöz
minden egyes darabnak, gondoskodik 
a hosszú élettartamról és a könnyű
tisztíthatóságról. Természetesen!

CPL
Egy ajtó életének nehéz pillanatai is
lehetnek, azonban ezeknek az igény-
bevételeknek láthatatlanoknak kell
maradniuk. Legyen az egy bérlakás,
vagy egy ipari létesítmény: biztos lehet
benne, hogy a CPL felületen még a
legmostohább körülmények sem
hagynak hátra nyomot. Végül is az új
CPL felületek nem csak meglepően
karcolás-, ütés-, és kopásállóak, hanem
a szennyeződések sem látszanak meg
rajtuk, sőt a háztartási tisztítószerek
sem károsítják. Egy új nyomtatási
technológia egyedülálló képhűséget
eredményez, mely által a fa 
reprodukciókat a természetes fától alig
lehet megkülönböztetni. 
Szinte hihetetlen!

Lakk
A kifogástalan lakkréteg egyszerűen
varázslatos. Kiváló és környezetkímélő,
ultraibolya sugarakra keményedő

akril lakkokkal, korszerű felhordási
eljárásokkal és folyamatos minőségellen-
őrzéssel gondoskodunk arról, hogy a
PRÜM ajtók még hosszú évek elteltével
se veszítsék el varázslatukat. Tompa
selyemfényű ajtóink mindazon helyeken
otthont találnak, ahol klasszikusan ter-
vezett ajtókra, és korszerű ápolást nem
igénylő termékekre van szükség.

Dekor fóliák
Az univerzális megoldást jelentik a
legkülönfélébb felhasználási területekre.
Kedvező az áruk, praktikusak és
könnyen tisztíthatóak, mindenhol a
legjobb tulajdonságaikat mutatják,
természetes hatású fareprodukcióik 
igen meggyőzőek. A választék felöleli 
a négy legfontosabb fareprodukciót: 
a juhartól és tölgytől a bükkön át a
fedett fehér kőrisig.
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Érezze a különbséget.
Az élethű erezet és a természetes színszerkezet minden eredeti
fafurnérral borított PRÜM ajtót összetéveszthetetlen egyedi
darabbá tesz. 15 válogatott furnér fajta lehetővé teszi az ajtó
exkluzív kialakítását. Praktikus és ugyanakkor költségkímélő
alternatívaként ezen felül 4 dekor felület közül választhat.
Erős igénybevétel esetére, pedig a CPL felületek jöhetnek szóba,
mivel rendkívül robosztusak, ellenállnak a legkülönbözőbb
mechanikai és vegyi igénybevételeknek is.

Lakkozott fehér 

Éger

Kőris, fedett fehér Juhar 

Erdei fenyő

Bükk

Kőris Festhető

Világos tölgy Tölgy

Rusztikus tölgy

Pácolt mahagóni

MacoreCseresznye Mahagóni

Kőris, fehér (erezetes)

Limba

CPL felületként is választható

Csak Dekor és CPL felületként
választható

Dekor és CPL felületként is
választható.

Csak CPL felülettel is rendelhetű
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Műszaki megoldások részletesen36

Korszerű techni-
kai megoldások
a legkisebb 
részletekben is

A LENTEAM PRÜM ajtói
mércét állítanak mind formá-
jukban, mind működésükben 
és minden körülmény között
meggyőzőek a részletekig kidolgo-
zott műszaki megoldásaikkal. Így
jelenti például a CPL felület az
ideális megoldást extrém igénybe-
vétel esetén: kiváló kopás-, ütés-,
és karcállóság, háztartási vegys-
zerek elleni érzéketlenség, és
mindehhez egy kiváló minőségű

fautánzat.
Tokkivitelek: négy különböző

kivitel adja meg a kereteit a
nagyszámú egyedi formalehető-
ségnek. 
Ajtólap él kivitelek: Három
formavariáns gondoskodik a
finom különbözőségről
Betétszerkezetek: Különböző

megoldások teszik lehetővé
minden felhasználási helyhez az
optimális megoldás kiválasztását
LENTEAM minőségben.

FU sarkos

Borítás – sarkos (50mm)

Tokbélés – sarkos

Tokkivitelek

FU-SR

Borítás – kerekített (70mm ) 

Tokbélés – kerekített

Nagy értékű rétegelt lemez tok 
(MDF és forgácslap mentes)

CPL

könnyen 
tisztítható

ütésálló

ellenálló a ciga-
retta parázzsal
szemben

forróságálló

karc-, 
és kopásálló

Pl.: STANDARD CPL
fehér

Pl.: STIL SL2 CPL
bükk

Pl.: TREND DEO CPL
juhar

CPL – az előnyök
összefoglalva:

CPL felületek: első osztályú fautánzat kiváló 
strapabíró felülettel.
Optimális ellenálló képességű felületek, melyek igazi fafelületnek hatnak: 
az innovatív felületképzési technológia diadala.

FU-PR

Borítás – profilmart (65mm ) 

Tokbélés – kerekített

FU-RF

Borítás – kerekített (60mm) 

Tokbélés – kerekített

FU-Softline

Borítás - kerekített (70mm)

Tokbélés - kerekített

CPL kőris, fedett fehérCPL tölgy

CPL fehér CPL cseresznye CPL szürke

CPL bükk CPL juhar

Választható CPL felületek:
CPL bükk CPL juhar CPL tölgy CPL kőris, fedett fehér CPL fehér CPL cseresznye CPL szürke

STANDARD
STIL            S1, SL1, S2, SL2
TREND        DE1, DEL1, DE0
INTARSIA    1/LA

messzemenőkig
ellenálló tisztítós-
zerekkel szemben

ekb_ungarisch_2005  03.08.2005  14:56 Uhr  Seite 44



37

Ajtólap él megoldások

Sarkos él Hullámívű él Kerekített él

Jó kombináció:
Az üreges forgácslap-csík betét
minden átlagos mechanikai
igénybevételű felhasználási 
terület követelményét kielégíti.

üreges forgácslap-csík betét

Mindenkor és mindenütt:
Az üreges forgácslap betéttel a
PRÜM ajtók magas stabilitást és
egyidejűleg hatékony hanggátlást
céloznak meg.

üreges forgácslap betét

Könnyeden stabil: 
A PRÜM ajtók papírrács betétje
különösen sűrű rácsozatú és a
zárterületen megerősített.

papírrács betét

Teljes erővel:
A tömör forgácslap, mint
betétszerkezet a legjobb
stabilitást, jó alapot a külön-
böző üveghely-kivágásos
modellekhez és kiváló hang-
gátlást eredményez.

tömör forgácslap betét

Ajtólap betétszerkezetek

élképzés

kereterősítés 

keretfa 

borítás (lezárás) 

felület (furnérozott)

felület (furnérozott)

élképzés

keretfa 

borítás (lezárás) 

kereterősítés 

borítás (lezárás) 

üreges forgácslap-csík betét

élképzés

élképzés

keretfa 

keretfa 

borítás (lezárás) 

borítás (lezárás) 

felület (furnérozott)

felület (furnérozott)

tömör forgácslap betét

üreges forgácslap betét

kereterősítés 
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Technikai ajtók38

Végül is a 
belső értékek 
is dönthetnek.

Lezáráshoz, védelem-
hez, árnyékoláshoz és
csillapításhoz

A különleges körülmények
rendkívüli intézkedéseket tesz-
nek szükségessé, ezért minden
PRÜM ajtócsaládhoz külsőleg
illeszkedő különleges rendel-
tetésű ajtókat kínálunk. Ezek
az ajtók eleget tesznek az
elvárt biztonsági és hangcsil-
lapítási követelményeknek, így
a beltéri kínálatot mint az új
épületek építésekor, mint a 
régi házak renoválásakor jól
kiegészítik. Ha pedig egyedi
megoldásokra van szüksége,
akkor is segítségükre leszünk:
igény estén akár ólombetétes
ajtót is szállítunk! 

További információra van szük-
sége? Forduljon a LENTEAM
partnerhálózatához!

Hanggátló ajtóelem DIN 4109
szabvány szerint
Választható opciók erős klímaingadozásnál
A teljes felülten ALU-betét kétrétegű kemény farost
lemezzel a III. klímaosztályhoz.

Stabilizátor
Stabilizátor a 
jó klímaállóság
érdekében. 
A STANDARD
választék
minden ajtajá-
hoz II. klíma-
osztályt biztosít.

Padlótömítés
Automatikusan
záródó padlótö-
mítés a huzat
és a zajok elleni
védelemhez.

Keretfa
Alul dupla keret

Betétszerkezet
Tömör forgácslap betét vagy speciális
szendvicsszerkezet a hanggátláshoz, 
típustól függően DIN 4109 szerint.

Betörést gátló ajtóelemek DIN V ENV 1627 
szerinti WK2 és WK3 osztályhoz

Pántok
Lapkás pánt 2 stabilizáló
csappal és a bélés hátoldalon
hét ponton rögzített fém
pánttáskával. Kiegészítésként 
2 db fém szerelőszalag a
pánttáskára rögzítve, mely 
a falazathoz való rögzítést
szolgálja.

Profilcilinder
DIN 18254 szerinti 2. osztályú
cilinder követelmény (fúrás és
törésvédett).

Betétszerkezet
Tömör forgácslap vagy
speciális hanggátló betét
DIN 4109 szerint, típustól
függően.

Stabilizátor
Multiplex megerősítés a betörés
elleni stabilitás érdekében.

Padlótömítés
Automatikusan záródó
padlótömítés a huzat és 
a zaj elleni védelemre.

Zár
DIN 18251 szerint 3. osz-
tályú zár megerősített
homloklappal és 4 ponton
való rögzítéssel.

Zárlemez
Nehéz kivitelű zárlemez 
a bélés hátoldalon 9 ponton
rögzített tartólemezzel.
Kiegészítésként fém
szerelőszalag a tartólemezre
rögzítve, mely a falazathoz
való rögzítést szolgálja.

WK3 kivitel
Dupla falcos kivitelként, 
3 pontos zárral és 
pántoldali védelemmel.
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Füstgátló ajtóelemek 
DIN 18095 szerint

Felső csukó 
EN 1154

Lezárás
Oldalanként egy-egy 
kemény farostlemez.

Betétszerkezet
Üreges forgácslap
betét. tömör for-
gácslap vagy 
speciális hang-
gátló betét DIN 4109
szerint, típustól 
függően.

Stabilizátor
Stabilizátor vagy 
ALU-betét a 
teljes felületen az 
ajtó deformálódása 
ellen és a jó klíma-
állóság érdekében. 

Keretfa
Alul duplán.

Padlótömítés
Automatikusan
záródó padlótömítés
a huzat és a zaj
elleni védelemre.

Tűzgátló ajtóelemek (T30) 
DIN 4102 szerint

Felső csukó 
EN 1154

Lezárás
Oldalanként 
egy-egy kemény 
farostlemez.

Betétsz
erkezet
Tömör forgácslap 
betét DIN 4109 
szerint.

Keretfa
Körben dupla keret.

Padlótömítés 
Automatikusan 
záródó padlótömítés.

Betétszerkezet
Üreges forgácslap 
betét vagy speciális
hanggátló betét, típus-
tól és követelménytől
függően.

Hőszigetelő ajtóelemek 
az energiatakarékossági
irányelvek alapján
A 2002 évi Németországi bevezetés óta az
épülethasznosításban további energiatakarékossági
intézkedéseket hoztak, melyet az éves elsődleges
energiaszükséglettel mérnek.

Döntő az új rendelkezésben nemcsak a követel-
mények növekedése, hanem a fűtés, melegvíz
készítés, szellőztetés energia szükségletének
együttes figyelembevétele éppúgy, mint a fűtött 
és nem fűtött helységek közötti hő hidaké.

Így első ízben kerültek felvételre a beltéri ajtók
ebbe a számításba. Ennek okán, mivelhogy
minden beltéri ajtó 2m2 felületű, ez egy jelentős
tényező a teljes számításban.

Ezeknek a követelményeknek megfelelendő a
PRÜM egy új hőszigetelő ajtóelemet (WD40)
fejlesztett ki, mely megjelenésében nem külön-
bözik a többi ismert ajtóelemtől, de kiváló
hőátbocsátási tényezővel (U érték) rendelkezik, 
és a fűtött és fűtetlen helységek közötti követel-
ménynek megfelelően III. klímaosztályú.

Keretfa
Alul és oldalt duplán.

Ólombetét
Típustól függően 
0,5 mm – 2mm vastagság
oldalanként.

Zár
DIN 18251 szerinti
speciális röntgenajtó zár
(opció).

Sugárzást gátló ajtóelem
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Egyszerű beépítés40

A stressz 
kívül marad.

A LENTEAM 
ajtóprogramjaival a meglévő

ajtók cseréje egy egészen 
egyszerű dolog. Hogy ez milyen
egyszerű az ezen az oldalon
látható lépésről lépésre a 
régi ajtó kiszerelésétől az új
beépítéséig. Érdeklődjön a
LENTEAM szakkereskedőknél
a részletekről, és ők 
kidolgozzák az Önnek 
legmegfelelőbb megoldást.

Új divatok jönnek? Semmi
sem egyszerűbb!

Először a régi ajtó 
díszborítása kerül 
eltávolításra …

… aztán a régi szerelőhabot
egy pengével vágja le.

1 2 3

Miután eltávolította a tokot 
a nyílásból, tisztítsa meg 
a nyílást a régi habmarad-
ványoktól.

Következő lépés a készre
szerelt új tok behelyezése.

Szerelősablonok segítik az új
tok pontos beállítását, mielőtt
az a habbal rögzítésre kerül.

4 5 6

A hab gyorsan kikeményedik,
és a díszborítás behelyezhető
a szerelővájatba.
Ez biztosítja a falhoz történő
illeszkedést.

A jól végzett munka koronája:
az ajtólap elhelyezése. Az
üvegprogramból választott
üveg esetén az üveget már 
a gyárban beszerelték és a
helyszínen az ajtót csak fel
kell akasztani. Az új ajtó így
készre szerelt – egyszerűen,
tisztán, piszok és zaj nélkül.

Az eredmény pedig magáért
beszél. Ezért ne késlekedjen,
keresse fel valamelyik
LENTEAM partnert és kérjen
tanácsot.

7 8 9
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41Üvegválaszték

MODERN katedrálüvegek M1-M21

M1 float fehér (átlátszó) M2 Satinato fehér M3  Mastercarré fehér M4 Masterpoint fehér

M5 DEL1 M6 Ancona M7 Antello ezüst M8 Drótüveg M9 Edelit (kétoldalú) M10 Edelit (egyoldalú) M11 Masterlens M12 Masterligne M13 Masterray

M14 Parsol kék M15 Parsol bronz M16 Parsol szürke M17 Parsol zöld M18 Pave M19 Punto M20 Satinato kék M21 Satinato zöld

Design a legszebb fényben: 
Az üvegválaszték szinte korlátlan lehetőséget kínál. 
Próbálja ki online az Ajtógaléria programmal:
www.lenteam.hu

B1 Rimini B2 Siena B3 Venezia B4 Torino B5 Como B6 Modena B7 Milano B8 Verona

Design üvegek S1–S8 Üvegosztók

S1 Office S2 Rondo S3 Rio S4 Studio S5 Vento S6 Gala S7 Quattro S8 Sigma

SP0* SP1* SP2*

SP3* SP4* SP5**

SP6 SP8

Ólomüvegezések B1–B8

* felül szeg-
mens vagy
hullámívvel
is választható

**STIL ajtóknál
csak mély
üveghely-
kivágásnál 
és egyedileg
választható

KLASSZIKUS katedrálüvegek K1-K30

K1 Ó-német K bronz K2 Ó-német K fehér K3 Arte kék K4 Silvit 178 fehér K5 Chinchilla bronz K6 Chinchilla fehér K7 Abstracto 187 bronz K8 Abstracto 187

K9 Ó-német K szürke K10 Antiküveg 75 fehér K11 Barokk bronz K12 Barokk fehér K13 Delta bronz K14 Delta fehér K15 Delta matt fehér K16 Jégvirágüveg

K17 Gótik fehér K18 Öntött antik bronz K19 Öntött antik fehér K20 Bronz katedrálüveg K21 Sárga katedrálüveg K22 Zöld katedrálüveg K23 Fehér katedrálüveg K24 Madeira bronz

K25 Madeira fehér K26 Niagara matt K27 Niagara fehér K28 Ornament 504 K29 Silvit bronz K30 Uadi
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A teljes 
választék 
áttekintése

Nyitáskor, záráskor, vagy 
védelemkor – az ajtóink egész
különleges módon ötvözik a
funkciót és a design-t. Mert az
anyagok, formák, és kiviteli
variánsok egyedülálló 
sokszerűségével az egyediség és 
berendezési stílusok iránti
legmagasabb igényeket elégítik
ki. A LENTEAM által kínált
PRÜM ajtóknál nem léteznek
teljesületlen vágyak.

Kattintson rá, tervezzen magának
Ajtógaléria

www.lenteam.hu

TB-LA
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A típus S típus

TB-Standard AS2

ASL2

SB-TB-A2

ASL1

SB-TB-AL2

RB-TB-A2

RB-TB-AL2

SS2 SSL2

SS1 SSL1

S2 SL2

S1 SL1

SB-TB-S2 SB-TB-SL2

RB-TB-S2 RB-TB-SL2

STIL programSTANDARD program

Programáttekintés42
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K típus RESIDENZ ESPRIT FLAIR CLASSIC NOSTALGIE PROFILA

N1

NL1

NL2

N2

N4

NL4

NL4/2

KK2 KKL2

KKL1

CK2

CKL2

CKL3

CK3

CK4

CKL4

CKL4/2

PF1 PFL1

PFL1/3

PF3

PF4 PFL4

PFL4/2

K2 KL2

KL1

R1

RL1

RL2

R2

R3

RL3/1

E1

EL1

F1

FL1

FL2

F2 C2

CL2

PF2 PFL2

ELEGANCE program
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MODUL TREND INTARSIA

1LA

2LA

2DP

1DP

DEO

1/5

1/LA

DE1

DEL1

1/5LA

Swing LA

Swing 

LIFESTYLE program Ajtóelemek/variánsok

Ajtóelem
egyszárnyú

Ajtóelem
üveghely-kivágással

(különböző 
kialakítással)

Ajtóelem
kétszárnyú 
üveghely-
kivágással

Ajtóelem
kétszárnyú

Ajtóelem
egyszárnyú

szegmensívű
üveghely-kivágással

Magasított
felülvilágítóval

Magasított 
felső panellel

Ajtóelem
kétszárnyú, 
szegmensívű 

üveghely-kivágással

Kerekívű ajtó
Egyszárnyú kerekívű

ajtóelem

Egyszárnyú kerekívű
ajtóelem 

üveghely-kivágással

Kétszárnyú 
kerekívű ajtóelem

üveghely-
kivágással

étszárnyú 
kerekívű ajtóelem

Szegmensívű ajtó
Egyszárnyú 
szegmensívű 

ajtóelem

Egyszárnyú
szegmensívű

ajtóelem 
üveghely-
kivágással

Kétszárnyú
szegmensívű

ajtóelem 
üveghely-
kivágással

Kétszárnyú
szegmensívű

ajtóelem

Szélfogó elem, egy
oldalbevilágítóval

Magasított
szélfogó, egy

oldalbevilágítóval

Magasított
szélfogó, két

oldalbevilágítóval

Fal előtt futó tolóajtóe-
lem, kétszárnyúként is

Szélfogó elem, két
oldalbevilágítóval
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DIN jobbos

Tok vízszintes 
metszet (RF)

egyszárnyú falcolt ajtó

Tok vízszintes 
metszet (RF)

kétszárnyú falcolt ajtó

DIN balos

Mérettáblázat

1. Névleges magassági méret 2005 2130

Falnyílás magasság min.-max.(mm) 2000- 2015* -2020 2125- 2140*-2145 

Ajtólap külméret (mm) 1985 2110

* LENTEAM ajánlás

2. 2. Névleges szélességi méret (1sz.) 635 760 885 1010 1135 1260

Falnyílás szélesség min.-max. (mm) 625- 645*-665 750- 770*-790 875- 895*-9151000-1020*-1040 1125-1145*-11651250-1270*-1290

Ajtólap külméret (mm) 610 735 860 985 1110 1235

* LENTEAM ajánlás

3. Névleges szélességi méret (2sz.) 1260 1510 1760 2010

Falnyílás szélesség min.-max. (mm) 1250- 1270* -1290 1500- 1520* -1540 1750- 1770* -1790 2000- 2020* -2040

Ajtólap külméret (mm) 1235 1485 1735 1985

* LENTEAM ajánlás

4. Állíthatóság (mm) 75-95 95-115 120-140 140-160 160-180 180-200 200-220 240-260 265-285 285-305 325-345

Tokszélesség/falvastagság vakolattal tól-ig (mm) 80 100 125 145 165 185 205 245 270 290 330

Falnyílások

Falnyílás mérete

Egyszárnyú ajtók Kétszárnyú ajtók

Ajtólap külmérete

Falcolt ajtólap Falc nélküli ajtólap

Falnyílás mérete Ajtólap külmérete

Falcolt ajtólap Falc nélküli ajtólap

Ajtólap méretek (DIN 18101 szerint)

* Az 1860 mm ajtólap méret egyedi 

Az ajtótokok és ajtólapok a magassági méretben a megadott mértékig rövidíthetõek.
* Felhívjuk a figyelmet, hogy a táblázatban szereplõ ajánlott falnyílásméreteknél kisebb méretek esetén a beépítés csak a falszerkezet részleges átalakításával

lehetséges. (Többletköltség!)

Szélesség Magasság Szélesség Magasság Szélesség Magasság Szélesség Magasság Szélesség Magasság Szélesség Magasság

885 1880* 860 1860* 834 1847 1260 2005 1235 1985 1209 1972

635 2005 610 1985 584 1972 1510 2005 1485 1985 1459 1972

760 2005 735 1985 709 1972 1760 2005 1735 1985 1709 1972

885 2005 860 1985 834 1972 2010 2005 1985 1985 1959 1972

1010 2005 985 1985 959 1972 1260 2130 1235 2110 1209 2097

760 2130 735 2110 709 2097 1510 2130 1485 2110 1495 2097

885 2130 860 2110 834 2097 1760 2130 1735 2110 1709 2097

1010 2130 985 2110 959 2097 2010 2130 1985 2110 1959 2097

1135 2130 1110 2110 1084 2097

További méretek az Ön igényei szerint

(RF)
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Lenteam Kft. • 1139 Budapest, Röppentyű u. 73.
Info: 06-1-349-1566 • www.lenteam.hu

Az Ön szakkereskedője:
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