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Szakértők által alapított cégünk immár 
2000 óta kínál valódi értéket képviselő 
beltéri ajtókat Magyarországon. 

Az elmúlt évek során felhalmozódott ta-
pasztalat minden vásárlónk számára ga- 
rantálja az elsőrangú termékeket és szol-
gáltatásokat. Büszkék vagyunk rá, hogy 
Európa meghatározó ajtógyárainak ma-
gyarországi képviseletét látjuk el.

Vajon milyen beltéri ajtó illik legjobban 
otthona hangulatához? Melyik az a típus, 
amelyik megfelel esztétikai és technikai 
elvárásainak is? Összeválogattuk Önnek 
legkeresettebb, legnépszerűbb terméke-
inket, melyeket folyamatosan épülő üzlet-
hálózatunknak köszönhetően egyre több 
helyen értékesítünk.
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Üvegajtók

Felületek,
 kivitelek

A következő oldalakon bemutatott ter-
mékek kínálatunknak csak egy részét öle- 
lik fel. Amennyiben szeretné megtekinte-
ni teljes választékunkat, kérjük keresse 
fel legközelebbi márkakereskedésünket. 

A Lenteam Kft. termékcsaládjai remekül 
kiegészítik egymást. Ismerkedjen meg 
az ajtók könnyű beépíthetőségével és 
tegyen szert sok hasznos információra a 
falnyílás kialakításával kapcsolatban. 

Ártáblázatunk segítségével könnyen ki- 
számolhatja a kiválasztott termékek vég- 
összegét, amelyeket akár 2-3 hetes szál-
lítási határidővel megvásárolhat. Bemu-
tatott termékeink kedvezményes bruttó 
árai – az akció keretében – visszavonásig 
érvényesek!

Várjuk megrendelését!

▪ Európa meghatározó ajtógyárainak 

 választéka

▪ Elsőrangú szolgáltatások

▪ Teljes körű tájékoztatás

▪ Változatos stílus

▪ Könnyű beépíthetőség

▪ Átlátható ártáblázat

▪ Rövid szállítási határidők

Tisztelt Érdeklődő!

Minden jog fenntartva. Ez a kiadvány a Lenteam Ajtó Kft. szellemi terméke. Képeket, grafikonokat, táblázatokat és összefüggő szövegeket tilos kiemelni a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül. 

A termékkatalógusban szereplő képek és felületi színek csak illusztációk.
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15. oldalMeister
laminált

padló

DIN jobbos

DIN balosSegítünk a megfelelő ajtónyílás kialakításában!

Ajtólap külméretek (rendelési méretek)

magasság (mm) szélesség (mm)

1985 610 735 860 985

2000-2015*-2020 625-645*-665 750-770*-790 875-895*-915 1000-1020*-1040

Kialakítandó szabad nyílásméret (beépítési méret) a fenti rendelési méretekhez (min.-max.)

Tokméretek (mm)

Tokszélesség/falvastagság vakolattal 80 100 125 145

Beépíthető az alábbi falvastagságokhoz** 75-95 95-115 120-140 140-160

Tokméretek (mm)

Tokszélesség/falvastagság vakolattal 270 330

Beépíthető az alábbi falvastagságokhoz** 265-285 325-345

* Lenteam ajánlása
** Vakolt és/vagy burkolattal ellátott végleges falvastagságot kell figyelembe venni!



Átlátható terek

4 5

Lena – A Lenteam ajánlása
rozsdamentes acél, BB normál zárhoz, rozettás

ST
AN

D
AR

D
 A

JT
Ó

K
–C

PL

TB-LA-RP**TB-RST-RP*

AJTÓLAPTÍPUSOK

CPL AJTÓK
A CPL felületű ajtókat – egy új gyártási technológiának 
köszönhetően – a természetes fától alig lehet megkülön-
böztetni. Az időtálló CPL-felületen még a legmostohább 
körülmények sem hagynak nyomot.

TB-WA-RP kivitel
•Szállítási idő: 6–8 hét

•Szállítási idő: 6–8 hét

juhar bükk

tölgy•
 
kőris fehér

cseresznye•

CPL

wenge•

éger•

nyír•

aranyjuhar•

homoktölgy•

dió• fehér

fehér•

Választható színek:
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TB-WA-RP* TB-LA-RP**

AJTÓLAPTÍPUSOK

Ajtólaptípus: TB-WA-RP* 
Ajtótoktípus: FU-RF* 

Ajtóelem ára (lap+tok): 54 901 Ft

Kedvezményes bruttó ár: 

40 375 Ft

Kedvezményes ár: 

24 500 Ft

Kedvezményes ár: 

24 500 Ft

Kedvezményes ár: 

42 000 Ft

Kedvezményes ár: 

42 000 Ft

Kedvezményes ár: 

42 000 Ft

Kedvezményes ár: 

42 000 Ft

Ajtólaptípus: TB-RST-RP*
Ajtótoktípus: FU-RF* 

Ajtóelem ára (lap+tok): 69 733 Ft

Kedvezményes bruttó ár: 

53 375 Ft

Ajtólaptípus: TB-LA-RP** 
Ajtótoktípus: FU-RF* 

Ajtóelem ára (üveg nélkül): 68 500 Ft

Kedvezményes bruttó ár: 

51 500 Ft

Ajtólaptípus: TB-LA-RP**
Ajtótoktípus: FU-RF* 

Ajtóelem ára (üveg nélkül): 81 592 Ft

Kedvezményes bruttó ár: 

64 250 Ft

DEKOR AJTÓK
Univerzális megoldást jelentenek a legkülönfélébb fel-
használási területekre. Kedvező az áruk, praktikusak és 
könnyen tisztíthatóak, mindenhol a legjobb tulajdonságai-
kat mutatják, természetes hatású fareprodukcióik igen 
meggyőzőek. A választék felöleli a négy legfontosabb fa-
reprodukciót: a juhartól és tölgytől a bükkön át a fedett 
fehér kőrisig.

DEKOR

juhar bükk

tölgy kőris fehér

Választható színek:

Natura – A Lenteam ajánlása
rozsdamentes acél, BB normál zárhoz, rozettás

 *  Az ajtólap- és ajtótoktípusokkal kapcsolatos bővebb 
információkról a 16–17. oldalon olvashat

 **  Mélyen üveghelyes kivitel: 735-ös szélességi mérettől!
 ***  Feláras termékek, melynek vásárlása esetén 

az ár változik 

 *  Az ajtólap- és ajtótoktípusokkal kapcsolatos bővebb 
információkról a 16–17. oldalon olvashat

 **  Mélyen üveghelyes kivitel: 735-ös szélességi mérettől!
 ***  Feláras termékek, melynek vásárlása esetén 

az ár változik 

Mi sem természetesebb!Praktikus elegancia

Satinato•
(homokfúvott)

Satinato•
(homokfúvott)

Float•
(víztiszta)

Float•
(víztiszta)

Mastercarre• 
(strukturált felület)

Mastercarre• 
(strukturált felület)

Választható üvegtípusok 
az üveghelyes kivitelekhez:
4 mm vastag ESG (egyrétegű edzett 
biztonsági) üveg, gyárilag beüvegezve

Választható üvegtípusok 
az üveghelyes kivitelekhez:
4 mm vastag ESG (egyrétegű edzett 
biztonsági) üveg, gyárilag beüvegezve

Kivitelek: 
Egyszárnyú, jobbos vagy balos, nyíló kivitelek

Kivitelek: 
Egyszárnyú, jobbos vagy balos, nyíló kivitelek

A CPL-felület 
előnyei: 

karc- és
kopásálló

hőálló

könnyen tisztítható, 
vegyszerálló

ütésálló

ellenálló a parázs-
zsal szemben

színtartó 

szélesség (mm) 610, 735, 860, 985
magasság (mm) 1985
falvastagság (mm) 80, 100, 125, 145, 270***, 330***

szélesség (mm) 610, 735, 860, 985
magasság (mm) 1985
falvastagság (mm) 80, 100, 125, 145, 270***, 330***

 

A termékekből választható méretek: A termékekből választható méretek:



szélesség (mm) 610, 735, 860, 985
magasság (mm) 1985
falvastagság (mm) 80, 100, 125, 145, 270***, 330***

szélesség (mm) 610, 735, 860, 985
magasság (mm) 1985
falvastagság (mm) 80, 100, 125, 145, 270***, 330***

A termékekből választható méretek: A termékekből választható méretek:
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FURNÉR AJTÓK
Furnérozott ajtóink nemes faanyag felhasználásával ké-
szülnek. Az ajtó anyagának gondos kiválasztása és a meg- 
munkálás precizitása kiegyensúlyozott felületet eredmé-
nyez. A furnérozott ajtólapoknál az értéket a furnérkép 
élethűsége és a lakkozás minősége jelenti.
Különböző gyártók furnérozott ajtói között óriási különb-
ségek lehetnek. Ez a felhasznált alapanyag minőségére, 
a válogatottság fokára és a teríték összeállításának tech-
nológiájára vezethető vissza. Döntsön megfontoltan!
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Tanja – A Lenteam ajánlása
fényes és matt rozsdamentes 
acél, BB normál zárhoz, rozettás

TB-LA-EC**TB-RST-EC*

AJTÓLAPTÍPUSOK

CLASSIC AJTÓK
Egyszerű, de mindig elegáns megoldás a fehér szín. A tö- 
kéletességet a festék egyenletességével lehet elérni. Az 
általunk kínált Classic ajtók ezért az autógyártásban hasz-
nált robottechnológiával készülnek.
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CK2-KA* CKL2-KA**C2-KA* CL2-KA**

Választható színek:

Chiara – A Lenteam ajánlása
fényes és matt rozsdamentes acél, 
BB normál zárhoz, rozettás

AJTÓLAPTÍPUSOK

Kedveli a klasszikusokat?A változatosság gyönyörködtet!

Ajtólaptípus: TB-RST-EC* 
Ajtótoktípus: FU* 

Ajtóelem ára (lap+tok): 74 918 Ft
(mahagóni színben)

Kedvezményes bruttó ár: 

63 125Ft

Ajtólaptípus: C2-KA* 
Ajtótoktípus: FU-RF* 

Ajtóelem ára (lap+tok): 104 952 Ft

Kedvezményes bruttó ár: 

85 750 Ft

Ajtólaptípus: CK2-KA* 
Ajtótoktípus: FU-RF* 

Ajtóelem ára (lap+tok): 104 952 Ft

Kedvezményes bruttó ár: 

85 750 Ft

Ajtólaptípus: TB-LA-EC** 
Ajtótoktípus: FU*

Ajtóelem ára (üveg nélkül): 88 840 Ft
(mahagóni színben)

Kedvezményes bruttó ár: 

74 750 Ft

Ajtólaptípus: CL2-KA** 
Ajtótoktípus: FU-RF*

Ajtóelem ára (üveg nélkül): 156 927 Ft

Kedvezményes bruttó ár (üveg nélkül): 

129 500 Ft

Ajtólaptípus: CKL2-KA** 
Ajtótoktípus: FU-RF*

Ajtóelem ára (üveg nélkül): 160 640 Ft

Kedvezményes bruttó ár (üveg nélkül): 

132 500 Ft

FURNÉR

LAKK fehér

mahagóni

bükk

tölgy
(kerekített élű
tokborítással)

fehér

Választható színek:

Kivitelek: 
Egyszárnyú, jobbos vagy 
balos, nyíló kivitelek

Kivitelek: 
Egyszárnyú, jobbos
vagy balos, nyíló kivitelek.

 *  Az ajtólap- és ajtótoktípusokkal kapcsolatos bővebb 
információkról a 16–17. oldalon olvashat

 **  Mélyen üveghelyes kivitel: 735-ös szélességi mérettől!
 ***  Feláras termékek, melynek vásárlása esetén 

az ár változik 

 *  Az ajtólap- és ajtótoktípusokkal kapcsolatos 
bővebb információkról a 16–17. oldalon olvashat

 **  Mélyen üveghelyes kivitel: 735-ös szélességi 
mérettől!

 ***  Feláras termékek, melynek vásárlása esetén 
az ár változik



szélesség (mm) 610, 735, 860, 985
magasság (mm) 1985
falvastagság (mm) 80, 100, 125, 145, 270***, 330***

A termékekből választható méretek:
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I 1/5-RS-AR*

Nova – A Lenteam ajánlása
matt króm felület, BB normál zárhoz, rozettás

INTARSIA AJTÓK
Az Intarsia termékcsaládot alkotó furnér virtuóz összjáté-
kában Ön is megtalálja saját stílusát. Használja ki a len- 
dülettel teli kontrasztokat az egyéni térfomáláshoz. 
A változó igényeket innovatív tervezéssel szolgáljuk ki, mi-
közben megőrizzük a formák időtálló egyszerűségét.
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AJTÓLAPTÍPUSOK

Stílusa szerint

Ajtólaptípus: I 1/5-RS-AR* 
Ajtótoktípus: FU*

Ajtóelem ára (lap+tok): 113 231 Ft
(bükk színben)

Kedvezményes bruttó ár: 

97 000 Ft

FURNÉR

bükk

tölgy
(kerekített élű
tokborítással)

Választható színek:

 *  Az ajtólap- és ajtótoktípusokkal kapcsolatos bővebb 
információkról a 16–17. oldalon olvashat

 ***  Feláras termékek, melynek vásárlása esetén 
az ár változik 

Kivitelek: 
Egyszárnyú, jobbos
vagy balos, nyíló kivitelek.

LINEA ART
A Linea Art ajtói művészi módon ötvözik a csúcsminőségű 
dekorokat és a különleges vonalakat. Ezek a vonalszerű, 
rozsdamentes berakások kölcsönzik az ajtócsalád egyedi 
megjelenését. A konstrukció tökéletessége, az egyedi de-
sign együttesen garantálják termékeink népszerűségét. 

Muvészi térelválasztás
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N
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RT

barile tölgy•

rozsdamentes
acél

világos bükk•

világos tölgy•
 
ezüst kőris•

havel 
cseresznye•

CELL

LINEA ART

bükk•

éger• juhar•

csoki dió• kőris fehér•

Választható színek:

Választható díszítő profil szín:

Ajtólaptípus: TB-RS-RP-Linea 127*
Ajtótoktípus: FU-RF* 

Ajtóelem ára (lap+tok): 111 143 Ft

Kedvezményes bruttó ár: 

78 375 Ft•

TB-RS-RP-Linea 127*

AJTÓLAPTÍPUSOK

 *  Az ajtólap- és ajtótoktípusokkal kapcsolatos bővebb 
információkról a 16–17. oldalon olvashat

 ***  Feláras termékek, melynek vásárlása esetén 
az ár változik szélesség (mm) 610, 735, 860, 985

magasság (mm) 1985
falvastagság (mm) 80, 100, 125, 145, 270***, 330***

Kivitelek: 
Egyszárnyú, jobbos
vagy balos, nyíló kivitelek.

•Szállítási idő: 6–8 hét

Tanja – A Lenteam ajánlása
fényes és matt rozsdamentes acél, 
BB normál zárhoz, rozettás

A termékekből választható méretek:



szélesség (mm) 610, 735, 860, 985
magasság (mm) 1985
falvastagság (mm) 80, 100, 125, 145, 270***, 330***

A termékekből választható méretek:
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DEKOR ART
Íme a jövő ajtógenerációja, amely 100%-ig környezetba-
rát CELL felülettel készül. Mi sem bizonyítja jobban a ter- 
vezők kifogyhatatlan kreativitását, mint egy ajtó, amelyet 
a természetes fától alig lehet megkülönböztetni, lágy vo-
nalai és fényre váltakozó motívumai pedig egyedülálló 
megjelenést biztosítanak.

A jövo generációja

ROYAL
Az egyenlítői tájak varázslatát hozza otthonába a különle-
ges egzóta (trópusi) fafajok, valódi fafurnér használatával 
készült Royal ajtócsalád. Modern, mégis elegáns, letisz-
tult formavilágának köszönhetően azonnal kiegészíti a te- 
ret, és lakása fénypontjává válik. Az ajtócsalád függőle- 
ges és vízszintes furnérmintával is kapható. 

Egzotikus tájak eleganciája

RO
YA

L

csoki dió•

TB-RS-RP-Dekor Art Typ. 101*

AJTÓLAPTÍPUSOK

Ajtólaptípus: TB-RS-RP-Dekor Art Typ. 101* 
Ajtótoktípus: FU-RF* 

Ajtóelem ára (lap+tok): 130 815 Ft

Kedvezményes bruttó ár: 

86 250 Ft•

CELLajtólap

CELL felület
barile tölgy• világos bükk•

havel 
cseresznye•

kőris fehér•

ezüst kőris• juhar•

Választható színek:

 *  Az ajtólap- és ajtótoktípusokkal kapcsolatos bővebb 
információkról a 16–17. oldalon olvashat

 ***  Feláras termékek, melynek vásárlása esetén 
az ár változik 

Kivitelek: 
Egyszárnyú, jobbos 
vagy balos, nyíló kivitelek

D
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O
R 

AR
T

Ajtólaptípus: RY-210-DA* 
Ajtótoktípus: FU* 

Ajtóelem ára (lap+tok): 148 723 Ft

Kedvezményes bruttó ár: 

123 750 Ft•

Ajtólaptípus: RY-210-DQ* 
Ajtótoktípus: FU* 

Ajtóelem ára (lap+tok): 160 974 Ft

Kedvezményes bruttó ár: 

135 625 Ft•
zebrano• rózsafa•

teak•
 
makassar•

wenge•

LAKK fehér

dió•

fehér•

Választható színek: (RY-210-DA és RY-210-DQ kivitel)

Választható színek: (RY-231-WL és RY-251-WL kivitel)

FURNÉR

RY-210-DA* RY-210-DQ* RY-251-WL*RY-231-WL*

AJTÓLAPTÍPUSOK

 *  Az ajtólap- és ajtótoktípusokkal kapcsolatos 
bővebb információkról a 16–17. oldalon olvashat

 ***  Feláras termékek, melynek vásárlása esetén 
az ár változikszélesség (mm) 610, 735, 860, 985

magasság (mm) 1985
falvastagság (mm) 80, 100, 125, 145, 270***, 330***

Ajtólaptípus: RY-231-WL* 
Ajtótoktípus: FU* 

Ajtóelem ára (lap+tok): 123 886 Ft

Kedvezményes bruttó ár: 

101 500 Ft•

Ajtólaptípus: RY-251-WL* 
Ajtótoktípus: FU*

Ajtóelem ára: 123 886 Ft

Kedvezményes bruttó ár: 

93 875 Ft•

Kivitelek: 
Egyszárnyú, jobbos
vagy balos, nyíló kivitelek.

Nova – A Lenteam ajánlása
matt króm felület, BB normál zárhoz, rozettás

•Szállítási idő: 6–8 hét

•Szállítási idő: 6–8 hét

•Szállítási idő: 6–8 hét

100%-ig

környezet-

barát

A termékekből választható méretek:



szélesség (mm) 610, 735, 860, 985
magasság (mm) 1985
falvastagság (mm)** Korlátozás nélkül!

A termékekből választható méretek:
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ÜVEGAJTÓK
Az egyedi üvegajtók figyelemfelkeltő megjelenésük mel-
lett még több fényt és teret varázsolnak lakásába!

Átlátható terek

ÜV
EG

AJ
TÓ

K

AJTÓTOK TÍPUS 
A katalógusban található összes ajtó tokjával szabadon kombinálható, 
valamint bármilyen DIN 18101 szerinti méretű ajtólaphoz gyártott acél 
tokkal beépíthető. 

Kivitelek:
Egyszárnyú, jobbos vagy balos, nyíló kivitelek.

Az üvegajtók árai a vasalatot és a tokot nem tartalmazzák!

Studio Rondo zártest 
Junior Office pánt 
(párban), matt króm felülettel*

*A kilincs nem tartozék!

AJTÓLAPTÍPUSOK

Alana
Üveglap ára: 126 005 Ft
Kedvezményes bruttó ár: 

81 250 Ft

Piano
Üveglap ára: 110 454 Ft

Kedvezményes bruttó ár: 

81 250 Ft

Float
Üveglap ára: 43 863 Ft

Kedvezményes bruttó ár: 

33 000 Ft

Memo
Üveglap ára: 161 892 Ft

Kedvezményes bruttó ár: 

94 250 Ft

Ár: 54 629 Ft
Kedvezményes bruttó ár: 

37 750 Ft

Mastercarre
Üveglap ára: 77 756 Ft

Kedvezményes bruttó ár: 

60 750 Ft

Cassandra
Üveglap ára: 126 005 Ft

Kedvezményes bruttó ár: 

81 250 Ft

Satinato
Üveglap ára: 102 878 Ft

Kedvezményes bruttó ár: 

56 000 Ft

Etno I
Üveglap ára: 126 005 Ft

Kedvezményes bruttó ár: 

81 250 Ft

Atos
Üveglap ára: 110 454 Ft

Kedvezményes bruttó ár: 

81 250 Ft

MOVE tolóajtó vasalat*
Egy ajtó, amely észrevétlenül választ el tereket. Külön-
legesen keskeny kivitelezésének és a rejtett futósínnek 
köszönhetően a Move tolóajtók a lakás valódi díszeivé 
válnak. Olyan megoldást kínálnak, amellyel biztosítható 
a halk és rázkódásmentes működés, valamint az egysze-
rű és stabil szerelési mód. Így az ajtó nem csupán egy tér- 
elválasztó elem többé!
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Ajtók új szerepben

 *  Csak a Dekor, CPL, Furnér, Classic, Intarsia és Royal ajtócsaládokkal kombinálható!
 **  Tok nélküli szerelési mód esetén nincs falvastagsági méretkorlátozás!

Kivitelek: 
Egyszárnyú, jobbra vagy balra záródó kivitelek.
Tok nélküli szerelési lehetőség.
A kiadványban csak fa ajtólappal történő használatot mutatunk be.

szélesség (mm) 709, 834, 959

magasság (mm) 1972

A termékekből választható méretek:



KILINCSEK
A kilincs vásárlásánál a megjelenés és design mellett ér-
demes a tartósságra is figyelni, hiszen ezen keresztül biz-
tosított az ajtó működése. Minden egyes nyitáskor és zá-
ráskor ennek segítségével mozgatjuk az ajtót, a kilincsen 
keresztül működtetjük a zárat. Az általunk kínált átmenő 
csavaros rögzítésű szerkezetek biztosítják, hogy a kilincs 
soha ne maradjon a kezében! 
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Natura
rozsdamentes acél, 
BB normál zárhoz, rozettás

Kilincs ára: 3 500 Ft
Kedvezményes bruttó ár: 

2 875 Ft

Praktika
rozsdamentes acél, 
BB normál zárhoz, rozettás

Kilincs ára: 4 750 Ft
Kedvezményes bruttó ár: 

3 750 Ft

Listaár: 6 764 Ft /m2

Kedvezményes ár: 

4 750 Ft / m2

Lena
rozsdamentes acél, 
BB normál zárhoz, rozettás

Kilincs ára: 4 750 Ft
Kedvezményes bruttó ár: 

3 750 Ft

Nova
matt króm felület (választható még matt 
nikkel felülettel), BB normál zárhoz, rozettás

Kilincs ára: 12 241 Ft
Kedvezményes bruttó ár: 

10 375 Ft

Tanja
fényes és matt rozsdamentes acél, 
BB normál zárhoz, rozettás

Kilincs ára: 7 863 Ft

Kedvezményes bruttó ár: 

5 000 Ft

Chiara
fényes és matt rozsdamentes acél, 
BB normál zárhoz, rozettás

Kilincs ára: 7 863 Ft
Kedvezményes bruttó ár: 

5 000 Ft

Boom
ajtóütköző
rozsdamentes acél

Ajtóütköző ára: 3 500 Ft
Kedvezményes bruttó ár: 

2 125 Ft
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Új ötletekre nyitottan

•  A szabadalmaztatott UNICLIC rendszer biztosítja szá-
munkra, hogy a panelek ne nyíljanak vagy csússzanak 
el egymástól. 

• Aqua Safe impregnált élvédelem.

•  Formarögzítő réteg a nedvesség felszívódásának és 
a padlóelem deformálódásának megakadályozására.

•  Gyors és egyszerű, ragasztást nem igénylő lerakási mód.

LC100 LAMINÁLT PADLÓ
•  Antibakteriális felület, melynek segítségével a hagyomá-

nyos tisztítószerekkel is higiénikusan és tisztán tarthatjuk 
padlónkat. 

•  Speciális tiszítást vagy padlóápolást még kisgyermek 
esetén sem kell végeznünk.

•  Különlegesen élethű fa reprodukciók, melyek a valódi fa 
hatását keltik.

•  Erős igénybevételnek kitett lakóterek és mérsékelt 
igénybevételű helyiségek (kisebb irodák, hotelszobák, 
oktatótermek) burkolására alkalmas.

Lépéselonyben
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Bükk 461

Tölgy 462

Juhar 202

Választható színek:

kopásállóság
23/31, 10 év
lakótéri garancia

hosszúság x szélesség 1287 x 198 mm

vastagság 7 mm

1 csomag 2,8 m2



kereterősítés

felület (furnérozott)

papírrács betét

borítás (lezárás)

keretfa
13

25
,5

élképzés

felület (furnérozott)

kereterősítés

üreges forgácslap betét

borítás (lezárás)

keretfa
13

25
,5

élképzés

felület (furnérozott)

kereterősítés

üreges forgácslap betét

borítás (lezárás)

keretfa
13

25
,5

élképzés

felület (furnérozott)

kereterősítés

üreges forgácslap betét

borítás (lezárás)

keretfa
13

25
,5

élképzés

élképzés

kereterősítés

felület (furnérozott)

üreges forgácslap-csík betét

borítás (lezárás)

keretfa
13

25
,5
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Dekor 
Univerzális megoldást jelentenek a legkülönfélébb felhasználási terüle-
tekre. Kedvező az áruk, praktikusak, mindenhol a legjobb tulajdonságai-
kat mutatják, természetes hatású fareprodukcióik igen meggyőzőek.

Tokkivitel: FU-RF tok
Utólag szerelhető kivitel, minden éle kerekített, végleges felületkezelés, 
beépített lágyütköző, fém pánttáska és gondozásmentes pántok, 60 mm 
széles borítás. Kivitel: egyszárnyú, jobbos vagy balos, nyíló kivitelek.

Linea Art 
Kiváló fautánzatú és 100% környezetbarát thermoplasztikus Cell dekor 
felület. Az ajtók sima, egyenletes felülete a mesteri fareprodukciókat 
megszólalásig valósághűen jeleníti meg. A konstrukció tökéletessége, 
az egyedi design és a csúcsminőségű Cell felületek alkalmazása együt-
tesen garantálják termékeink népszerűségét.

Tokkivitel: FU-RF tok
Utólag szerelhető kivitel, minden éle kerekített, végleges felületkezelés, 
beépített lágyütköző, fém pánttáska és gondozásmentes pántok, 60 mm 
széles borítás. Kivitel: egyszárnyú, jobbos vagy balos, nyíló kivitelek.

Dekor Art 
Kiváló fautánzatú és 100% környezetbarát thermoplasztikus Cell dekor 
felület. Az ajtók sima, egyenletes felülete a mesteri fareprodukciókat 
megszólalásig valósághűen jeleníti meg. A konstrukció tökéletessége, 
az egyedi design és a csúcsminőségű Cell felületek alkalmazása együt-
tesen garantálják termékeink népszerűségét.

Tokkivitel: FU-RF tok
Utólag szerelhető kivitel, minden éle kerekített, végleges felületkezelés, 
beépített lágyütköző, fém pánttáska és gondozásmentes pántok, 60 mm 
széles borítás. Kivitel: egyszárnyú, jobbos vagy balos, nyíló kivitelek.

Royal 2D 
Innovatív és esztétikus design. A nemes faanyagból készülő furnérra ter-
mészethű, eleven karakter jellemző. A faanyagok gondos kiválasztása és 
a mesteri megmunkálás az ajtón és a tokon is kiegyensúlyozott felületké-
pet eredményez. A trópusi fafajták karakteres rajzolatai összetéveszthe-
tetlenné teszik, míg a természetes színhű lakkréteg minden egyes darab-
nak hosszú élettartamot és könnyű tisztíthatóságot biztosít.

Tokkivitel: FU tok
Utólag szerelhető kivitel, minden éle sarkos, végleges felületkezelés, be-
épített lágyütköző, fém pánttáska és gondozásmentes pántok, 55 mm szé-
les borítás. Kivitel: egyszárnyú, jobbos vagy balos, nyíló kivitelek.

Üvegajtó 
Az üvegajtók ma már elengedhetetlen elemeivé váltak a mai modern és 
nagyvonalú lakberendezésnek. Bevezetheti a fényt minden helyiségbe 
és ezáltal a lakása barátságossá és világossá válik. Egy sikeres nap jó 
kedvre derít és életvidámmá tesz. A természetes fény erővel és energi-
ával tölt fel minket. Ezért pont ott nem szabad lemondanunk a fényről, 
ahol ez a legközelebb áll hozzánk – a saját otthonunkban.

Lakk
Kiváló és környezetkímélő, ultraibolya sugarakra keményedő akril lak-
kokkal, korszerű felhordási eljárásokkal és folyamatos minőségellen-
őrzéssel gondoskodunk arról, hogy a Lenteam ajtók még hosszú évek 
elteltével se veszítsék el varázslatukat.

Tokkivitel: FU tok
Utólag szerelhető kivitel, minden éle kerekített, végleges felületkezelés, 
beépített lágyütköző, fém pánttáska és gondozásmentes pántok, 60 mm 
széles borítás. Kivitel: egyszárnyú, jobbos vagy balos, nyíló kivitelek.

Furnér
A nemes faanyagból készülő furnérra természethű, eleven karakter jel- 
lemző. A faanyagok gondos kiválasztása és mesteri megmunkálása az 
ajtón és a tokon is kiegyensúlyozott felületképet eredményez. A termé- 
szetes színhű lakkréteg egyéni jelleget kölcsönöz minden darabnak, ez-
zel is gondoskodva a hosszú élettartamról és a könnyű tisztíthatóságról.

Tokkivitel: FU tok
Utólag szerelhető kivitel, minden éle sarkos, végleges felületkezelés, be-
épített lágyütköző, fém pánttáska és gondozásmentes pántok, 50 mm 
széles borítás. A tölgy szín esetén a tokborítás éle kerekített, szélessége  
60 mm. Kivitel: egyszárnyú, jobbos vagy balos, nyíló kivitelek.

CPL 
Legyen az bérlakás vagy egy ipari létesítmény: biztos lehet benne, hogy 
a CPL-felületen még a legmostohább körülmények sem hagynak nyomot. 
Egy új nyomtatási technológia egyedülálló képhűséget eredményez, ezál-
tal a fareprodukciókat a természetes fától alig lehet megkülönböztetni.

Tokkivitel: FU-RF tok
Utólag szerelhető kivitel, minden éle kerekített, végleges felületkezelés, 
beépített lágyütköző, fém pánttáska és gondozásmentes pántok, 60 mm 
széles borítás. Kivitel: egyszárnyú, jobbos vagy balos, nyíló kivitelek.

Lapkivitelek és betétszerkezet: 
TB-WA-RP, tele kivitelű ajtólap
Papírrács szerkezetű betétrész, végleges felületkezelés, kerekített él-
képzés, állítható gondozásmentes pántok, dupla keretszerkezet, vete-
medésmentes és alaktartó, normál zárral.
TB-LA-RP, mélyen üveghelyes kivitel
Végleges felületkezelés, kerekített élképzés, állítható gondozásmentes 
pántok, dupla keretszerkezet, vetemedésmentes és alaktartó, normál 
zárral, színazonos üvegbeszorító léccel, de üveg nélkül értendő.

Lapkivitelek és betétszerkezet: 
Linea Art typ 127, tele kivitelű ajtólap
Üreges forgácslap szerkezetű betétrész, végleges felületkezelés, kerekí-
tett élképzés, állítható gondozásmentes pántok, dupla keretszerkezet, 
vetemedésmentes és alaktartó, normál zárral. Rozsdamentes acél színű 
díszítő csík.

Lapkivitelek és betétszerkezet: 
Dekor Art typ 101, tele kivitelű ajtólap
Üreges forgácslap szerkezetű betétrész, végleges felületkezelés, kerekí-
tett élképzés, állítható gondozásmentes pántok, dupla keretszerkezet, 
vetemedésmentes és alaktartó, normál zárral. Az ajtólapon a kb. 12 mm 
széles díszítő marás adja a termék jellegzetes megjelenését.

Lapkivitelek és betétszerkezet: 
Royal 2D
Üreges forgácslap szerkezetű betétrész, végleges felületkezelés, kerekí-
tett élképzés, állítható gondozásmentes pántok, dupla keretszerkezet, 
vetemedésmentes és alaktartó, normál zárral. A furnérozott ajtólapok 
esetén választható a kereszt vagy a hosszirányú furnérozás.

Lapkivitelek: 
8 mm vastag, egyrétegű, edzett biztonsági (ESG) üveg. Az üveg az edzé-
sét követően ellenállóvá válik az ütések, az elcsavarodás és a hőmérsék-
letváltozással szemben. Az ESG üvegek törése esetén jellemzően sok 
apró darabra esik szét az üveg, így elkerülhetjük a súlyos sérüléseket. La-
kótérben, iroda- és középületekben egyaránt, korlátozás nélkül használ-
ható. A katalógusban szereplő bármely tokkal szabadon kombinálható. 

Lapkivitelek és betétszerkezet:
TB-RST-RP, tele kivitelű ajtólap
Üreges forgácslapcsík szerkezetű betétrész, végleges felületkezelés, ke-
rekített élképzés, állítható gondozásmentes pántok, dupla keretszerke-
zet, vetemedésmentes és alaktartó, normál zárral.
TB-LA-RP, mélyen üveghelyes kivitel
Végleges felületkezelés, kerekített élképzés, állítható gondozásmentes 
pántok, dupla keretszerkezet, vetemedésmentes és alaktartó, normál 
zárral, színazonos üvegbeszorító léccel, de üveg nélkül értendő.

Lapkivitelek és betétszerkezet:
TB-RST-EC és INTARSIA I1/5-RS-AR, tele kivitelű ajtólapok
Üreges forgácslapcsík szerkezetű betétrész, végleges felületkezelés, 
sarkos élképzés (az INTARSIA ajtónál függőleges élek kerekítettek), állít-
ható gondozásmentes pántok, dupla keretszerkezet, vetemedésmentes 
és alaktartó, normál zárral. Az INTARSIA esetén hosszirányú furnérteríté-
kű oldalsó frízekkel és keresztirányban furnérozott középrésszel.
TB-LA-RP, mélyen üveghelyes kivitel
Végleges felületkezelés, sarkos élképzés, állítható gondozásmentes 
pántok, dupla keretszerkezet, vetemedésmentes és alaktartó, normál 
zárral, szín azonos üvegbeszorító léccel, de üveg nélkül értendő.

Lapkivitelek és betétszerkezet:
Classic C2-KA és CK2-KA, tele kivitelű ajtólap
Többrétegű, fehér festett felület, kétmezős kivitel 2/3–1/3 osztással, 
üreges forgácslap szerkezetű betétrész, hullámívű KARNIES élképzés, 
állítható gondozásmentes pántok, dupla keretszerkezet, vetemedés-
mentes és alaktartó, normál zárral.
CL2-KA és CKL2-KA, felső mező üveghelyes kivitel
Többrétegű, fehér festett felület, kétmezős kivitel 2/3–1/3 osztással. 
Az üvegezhető rész a 2/3-os mező helyén található. Hullámívű KARNIES 
élképzés, állítható gondozásmentes pántok, dupla keretszerkezet, vete-
medésmentes és alaktartó, normál zárral.

Borítás – kerekített (60 mm)
Tokbélés – kerekített

Borítás – kerekített (60 mm)
Tokbélés – kerekített

Borítás – kerekített (60 mm)
Tokbélés – kerekített

Borítás – kerekített (60 mm)
Tokbélés – kerekített

Borítás – kerekített (60 mm)
Tokbélés – kerekített

Borítás – sarkos (50 mm)
Tokbélés – sarkos

Borítás – sarkos (50 mm)
Tokbélés – sarkos

Tökéletes felületek, tökéletes enteriorökhöz Tökéletes felületek, tökéletes enteriorökhöz
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Termékcsalád Szín Kivitel
Mag.: 1985
Szél.: 610 / 735 / 860 / 985 610 / 735 / 860 / 985 610 / 735 / 860 / 985
Falv.: 80 / 100 / 125 / 145 270 330

DEKOR minden szín
Tele ajtólap és tok 40 375 Ft 44 625 Ft 44 625 Ft

Üveghelyes ajtólap és tok 51 500 Ft 55 750 Ft 55 750 Ft

CPL minden szín
Tele ajtólap és tok 53 375 Ft 58 125 Ft 58 125 Ft

Üveghelyes ajtólap és tok 64 250 Ft 69 000 Ft 69 000 Ft

FURNÉR

bükk
Tele ajtólap és tok 77 625 Ft 86 750 Ft 91 875 Ft

Üveghelyes ajtólap és tok 89 375 Ft 98 500 Ft 103 625 Ft

tölgy
Tele ajtólap és tok 85 750 Ft 95 000 Ft 100 250 Ft

Üveghelyes ajtólap és tok 97 500 Ft 106 750 Ft 112 000 Ft

mahagóni
Tele ajtólap és tok 63 125 Ft 70 875 Ft 75 125 Ft

Üveghelyes ajtólap és tok 74 750 Ft 82 500 Ft 86 750 Ft

CLASSIC fehér lakkozott

Tele (C2-KA) ajtólap és tok 85 750 Ft 90 500 Ft 90 500 Ft

Üveghelyes (CL2-KA) ajtólap és tok 129 500 Ft 134 250 Ft 134 250 Ft

Tele (CK2-KA) ajtólap és tok 85 750 Ft 90 500 Ft 90 500 Ft

Üveghelyes (CKL2-KA) ajtólap és tok 132 500 Ft 137 250 Ft 137 250 Ft

INTARSIA
bükk Tele ajtólap és tok 97 000 Ft 106 125 Ft 111 250 Ft

tölgy Tele ajtólap és tok 102 000 Ft 111 125 Ft 116 250 Ft

LINEA ART 127 Cell Dekor Tele ajtólap és tok 78 375 Ft 83 875 Ft 87 750 Ft

DEKOR ART 101 Cell Dekor Tele ajtólap és tok 86 250 Ft 91 750 Ft 95 625 Ft

ROYAL

minden szín RY-210-DA, tele ajtólap és tok 123 750 Ft 133 875 Ft 139 500 Ft

minden szín RY-210-DQ, tele ajtólap és tok 135 625 Ft 145 750 Ft 151 375 Ft

fehér lakkozott RY-231-WL, tele ajtólap és tok 101 500 Ft 106 250 Ft 106 250 Ft

fehér lakkozott RY-251-WL, tele ajtólap és tok 93 875 Ft 98 625 Ft 98 625 Ft

Az üveghelyes ajtólapok csak 735 mm-es lapszélességtől rendelhetőek!

Termékcsalád Modell Kivitel
Mag.: 1985
Szél.: 735 / 860 / 985

ÜVEGEZÉSI OPCIÓ*

Float Víztiszta, 4 mm vastag, ESG biztonsági üveg 24 500 Ft

Satinato Homokfúvott, 4 mm vastag, ESG biztonsági üveg 42 000 Ft

Mastercarre Struktúrált, 4 mm vastag, ESG biztonsági üveg 42 000 Ft

*Választható a DEKOR és a CPL termékcsalád üveghelyes ajtólapjaihoz! Az ár a gyárilag történő beüvegezést is tartalmazza!

Termékcsalád Modell Kivitel
Mag.: 1972 **Studio Rondo zártest és 

Junior Office pántSzél.: 709 / 834 / 959

ÜVEGAJTÓLAP**

Satinato Savmart fehér felület 56 000 Ft

37 750 Ft

Atos Szatinált alapon víztiszta minta 81 250 Ft

Memo Mindkét oldalon szatinált - 3D hatás 94 250 Ft

Alana Víztiszta alapon szatinált minta 81 250 Ft

Float Víztiszta 33 000 Ft

Piano Szatinált alapon víztiszta minta 81 250 Ft

Mastercarre Struktúrált felület 60 750 Ft

Casandra Víztiszta alapon szatinált minta 81 250 Ft

Etno I Víztiszta alapon szatinált minta 81 250 Ft

** Üvegajtó esetén a választott üveg modell elengedhetetlen tartozéka. Csak matt króm felülettel rendelhető. Az ár a kilincset nem tartalmazza. 
A motívum struktúrája (szatinálása) mindig a nyitási oldalon (pántoldalon) helyezkedik el!

Termékcsalád Felület Kivitel
Mag.: 1985
Szél.: 735 / 860 / 985 735 / 860 / 985 735 / 860 / 985
Falv.: 80 / 100 / 125 / 145 270 330

AJTÓTOKOK FA- ÉS 

ÜVEGAJTÓHOZ

Dekor FU-RF tok (minden Dekor szín) 19 625 Ft 23 875 Ft 23 875 Ft

CPL FU-RF tok (minden CPL szín) 26 375 Ft 31 125 Ft 31 125 Ft

Furnér FU bükk furnér tok 38 250 Ft 47 375 Ft 52 500 Ft

Furnér FU-RU tölgy furnér tok 44 375 Ft 53 625 Ft 58 875 Ft

Furnér FU mahagóni furnér tok 32 625 Ft 40 375 Ft 44 625 Ft

Furnér FU furnér tok (minden ROYAL furnér szín) 51 875 Ft 62 000 Ft 67 625 Ft

Cell dekor FU-RF tok (minden Cell dekor szín) 27 000 Ft 32 500 Ft 36 375 Ft

Fehér lakkozott FU-RF tok 29 750 Ft 34 500 Ft 34 500 Ft

Fehér lakkozott FU tok (ROYAL lakk fehér szín) 29 750 Ft 34 500 Ft 34 500 Ft

Termékcsalád Felület Szín Kivitel
Mag.: 1985
Szél.: 610 / 735 / 860 / 985
Falv.: korlátozás nélkül

MOVE*** 
TOLÓAJTÓELEM

Dekor minden szín Tele ajtólappal 98 250 Ft

CPL minden szín Tele ajtólappal 105 750 Ft

Furnér

bükk Tele ajtólappal 112 875 Ft

tölgy Tele ajtólappal 114 875 Ft

mahagóni Tele ajtólappal 104 000 Ft

CLASSIC fehér lakkozott
Tele (C2-KA) ajtólappal 125 500 Ft

Tele (CK2-KA) ajtólappal 125 500 Ft

INTARSIA
bükk Tele ajtólappal 128 375 Ft

tölgy Tele ajtólappal 133 375 Ft

Royal

minden szín RY-210-DA, tele ajtólappal 141 375 Ft

minden szín RY-210-DQ, tele ajtólappal 153 375 Ft

fehér lakkozott RY-231-WL, tele ajtólappal 141 250 Ft

fehér lakkozott RY-251-WL, tele ajtólappal 141 250 Ft

***Az ár tartalmazza a komplett tolóajtó vasalatot, az ajtólapot és az ajtólapba süllyesztett, ezüst színű kagylófogantyút.

Termékcsalád Modell Kivitel Rozsdamentes Matt króm Króm Matt nikkel

KILINCSEK

Natura Rozettás, BB normál zárhoz  2 875 Ft – – –

Natura Rozettás, WC zárhoz  7 125 Ft – – –

Lena Rozettás, BB normál zárhoz  3 750 Ft – – –

Lena Rozettás, WC zárhoz  7 750 Ft – – –

Praktika Rozettás, BB normál zárhoz  3 750 Ft – – –

Praktika Rozettás, WC zárhoz  7 750 Ft – – –

Tanja Rozettás, BB normál zárhoz  5 000 Ft – – –

Tanja Rozettás, WC zárhoz  9 250 Ft – – –

Chiara Rozettás, BB normál zárhoz  5 000 Ft – – –

Chiara Rozettás, WC zárhoz  9 250 Ft – – –

Nova Rozettás, BB normál zárhoz –  10 375 Ft –  12 000 Ft 

Nova Rozettás, WC zárhoz –  13 125 Ft –  14 750 Ft 

Termékcsalád Modell Szín
Négyzetméter ár Csomagár Szegőléc

1 m2 2,8 m2 2,5 fm

LAMINÁLT PADLÓ

LC100 Bükk 461 4 750 Ft 13 300 Ft

2 375 FtLC100 Tölgy 462 4 750 Ft 13 300 Ft

LC100 Juhar 202 4 750 Ft 13 300 Ft

Termékcsalád Modell Kivitel

Vasalatok

WC zártest fa ajtólaphoz, jobbos vagy balos, külön csomagolva  900 Ft 

Hosszú zárlemez üvegajtóhoz rendelt fa ajtótokhoz, jobbos vagy balos, külön csomagolva  900 Ft 

Boom ajtóütköző falra nyíló ajtókhoz, rozsdamentes acél, külön csomagolva  2 125 Ft 

Szerelést segítő kiegészítő vasalat MOVIE tolóajtó sínhez, külön csomagolva  10 500 Ft 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

  A katalógusban bemutatott termékeink bruttó árai – az akció keretében – visszavonásig érvényesek! Az árváltozás jogát fenntartjuk!
  A katalógus termékeinek szállítási határideje 2–3 naptári hét. Kivételt képeznek a megjelölt termékek•, amelyeknél 
a szállítási határidő 6–8 hét.
  A katalógusban található Dekor, CPL, Furnér, Classic, Intarsia, Linea Art, Dekor Art és Royal termékoldalakon 
szereplő árak 610-985 mm szélességi, 1985 mm magassági méretre és a hozzá tartozó 80-145 mm-es tokméretekre vonatkoznak.
  A Dekor és a CPL üvegezhető ajtók árai az opcióként választható Float, Satinato és Mastercarre üvegek árát nem tartalmazzák!
  A Furnér és a Classic üveghelyes ajtók kizárólag üveg nélkül, de színazonos üvegbeszorító léccel rendlehetőek.
  A MOVE tolóajtók esetében az ár az ezüst színű süllyeszett kagylófogantyút már tartalmazza. 
További kilincs vásárlása ezeknél a termékeknél nem szükséges.
  Üvegezhető illetve üvegajtók rendelése csak 735 mm (üvegajtók esetén 709 mm-től) lehetséges.
  MOVE tolóajtó rendelése esetén javasoljuk a „Szerelést segítő kiegészítő” megvásárlását is.


