
a modern élethez

Exkluzív ajtók 



MOTIV Fehér lakkozott ajtók, új értelmezésben

M60 M01/LA-ifu

A modern fehér lakkozott ajtók visszafogottan elegáns részei lehetnek a minden napoknak.

Az ajtólapot díszítő motívumok divatos, ajtóképet adnak.

M60/LA-ifu

M61/LA-ifu

M01

M61/LA-D1000

M61

Fehér lakk
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Modell M61 Fehér lakkozott



LA-D1000

Üveghely kivágások

LA-D1561 LA-ifu LA-Design C

Minden furnéros ajtó egyedi. A nemes fafurnérral borított ajtók különlegesek és időtállóak, a 

hosszú élettartam biztosítéka a gondos, szakszerű megmunkálás! Az évek múlásával a fa tónusa 

még kifejezőbb karaktert kap. Az ajtólap papírrács térkitöltéssel – vagy felár ellenében – csőüreges 

faforgácslap térkitöltéssel készül.

Furnéros ajtók

39/00 Amerikai dió 39/LA-Design C Tobacco 39/00 Bükk

Kanadai 
juhar natúr 
lakkozott

Bükk natúr 
lakkozott

Tölgy natúr 
lakkozott

Amerikai cse-
resznye natúr 
lakkozott

Amerikai 
dió natúr 
lakkozott

Mahagóni 
pácolt, lakko-
zott

Tobacco 
natúr lakko-
zott

Fehér lakk 
(RAL 9010-
hez  
hasonló )

39/LA-ifu Mahagóni
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F41/00 Juhar

 A dizájn ajtók minőségi kidolgozásuk által és a forgatott terítékképzésüknek köszönhetően feltűnően 

elegáns furnér képükön keresztül ragadnak magukkal. Az 5 féle fafajtából gyártható keresztfurnéros 

dizájn ajtó egyéni jelleget kölcsönöz életterünknek, amellett, hogy szemet gyönyörködtetően 

korszerűvé teszi azt.

Furnéros dizájn-ajtók

F44/00 TölgyF40/00 Dió

Kanadai 
juhar natúr 
lakkozott 

Bükk natúr 
lakkozott

Tölgy natúr 
lakkozott

Amerikai cse-
resznye natúr 
lakkozott

Amerikai 
dió natúr 
lakkozott

LA-D1000

Üveghelykivágások:

Az F40-es modellhez minden üveghely-kivágás típus elérhető. Az LA-
IFU üveghely-kivágás az F41 és F44-es modelleknél is lehetséges.

LA-D1561 LA-ifu LA-Design C

F40/LA-ifu Cseresznye



Lamikor (CPL) ajtók Harmónia, mint még soha

G1 Nussbaum Macchiato G1/LA-ifu Wenge G1 Olive Rusticana

A Lamikor/CPL ajtók TRENDI megjelenésükkel a fi zikai igénybevételeknek ellenállóan, megbízható és tartós 

része lehet az ipari létesítményeknek, lakásoknak, közintézményeknek egyaránt. A Lamikor/CPL felület 

a korszerű gyártási technológiának köszönhetően egységes és élethű,  könnyen tisztítható fautánzatú 

reprodukció.

LA-D1000

Üveghely kivágások

LA-D1550 LA-ifu LA-Design C
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Modell G1 Kirschbaum Caffè

Hegyi juhar Világos tölgy Vörösbükk világos Eiche Crema Pinie Mocca Wenge

Kirschbaum 
Caffè

Nussbaum 
Macchiato

Olive 
Rusticana

Eiche Lava Dió Cseresznye Uni weiß

G1 Vörösbükk 
világos

G1 Világos tölgy G1 Hegyi 
juhar

G1 Nussbaum 
Macchiato

G1 Eiche Crema G1 Uni weiß



Dekor ajtók praktikusak és szépek

41/00 Dió 41/00 Cseresznye

Hegyi juhar Vörösbükk 
világos

Világos 
tölgy

Cseresznye Dió Fehér lakk

41/LA-D1550 
Világos tölgy

41/00 Vörösbükk 
világos

41/LA-D1000 Hegyi 
juhar

42/00 Fehér lakk

A dekorfóliás ajtók egy praktikus és széleskörűen felhasználható megbízható minőségű termékcsalád. 

Az egységes ajtóképről a dekor fareprodukciók gondoskodnak.
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41/00 Dió



A teljes üvegajtók rendkívül stílusosak, 

varázslatosak, szinte láthatatlanul választják el és 

kötik össze a tereket. A teljes üvegajtó egy modern és 

végtelen variációkat biztosító térelválasztó eleme lehet 

irodáknak, üzleteknek, lakásoknak. A  8mm vastag 

biztonsági üvegből gyártott  teljes üvegajtó a minőségi 

vasalat és a fa furnéros tok kombinációjának hideg 

eleganciájával találkozunk ennek a terméknek kapcsán.

Üvegajtók
Ragyogóan elegánsak

A GT-Amsterdam modell  Satinato üveggel;
és Float üveggel is rendelhető.

A GT-M01 modell Satinató üveggel
és Float üveggel is rendelhető.

A  Z39-/Soft-GT és Z39-GT GT  típusú tokok rendelhető felületei:

A GT-Amsterdam modell Float üveggel 
Satinato üveggel is rendelhető.

GT-10/00 
Satinato

GT-10/01
Float

Vasalatcsomag GG 1
Zár + Kilincs + Pántok

Vasalatcsomag teljes üvegajtóhoz kompletten.

Bükk natúr 
lakkozott

Tölgy
natúr lakko-
zott

Juhar natúr 
lakkozott

Mahagóni
pácolt, lak-
kozott (csak 
Z39/GT)

Dió natúr 
lakkozott

Tobacco
natúr lakko-
zott (csak 
Z39/GT)

Fehér lakk 
(RAL 9010-
hez hasonló)

Amerikai cse-
resznye natúr 
lakkozott
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Tolóajtó IW,
futósín „falban futó“, 
egy- és kétszárnyú 

Tolóajtók 
egy- és kétszárnyú

A  tolóajtó vasalat natur  alumínium színben 
is rendelhető. A vasalat mahagóni és tobacco 
felületben nem  rendelhető.

Több mozgásszabadság, több elegancia: a tolóajtók nem csak valódi tércsodák, a szemet is 

gyönyörködtetik. Az ajtólapok 6 féle furnér-, valamint fehér lakk felületben állnak rendelkezésre.

Így lehetséges a tolóajtókat és a hagyományos beltéri ajtókat harmonikusan kombinálni.

Tolóajtó kényelem térnyeréssel

A  termékválaszték nagy része egy- és kétszárnyú tolóajtós kivitelben is rendelhető.

Bükk
natúr lakko-
zott

Tölgy
natúr lakko-
zott

Kanadai Juhar 
natúr lakko-
zott

Mahagó-
nipácolt és 
lakkozott

Amerikai dió 
natúr lakko-
zott

Tobacco
natúr lakko-
zott

Fehér lak-
kozott (RAL 
9010-hez ha-
sonló)

Am. cseres-
znye natúr 
lakkozott



02/04 02/03 02/02 02/04-LA 2 02/SF 9 02/02-B 02/SP 6

02/04-LA 02/04-SF 9 02/04-SP 6 02/LA-B 02/SP 6-B 02/LA 02/SP 10

Tömör fenyő ajtók  természetesen az én stílusom

Tömörfa kazettás ajtók mart profi lokkal fenyőfából. A fenyőre jellemző ághelyek megtartása 

kihangsúlyozza a fa természetes szépségét, eredetiségét, különleges hatást eredményezve.

02/04 02/03 02/02

nyers vagy lakkozott

12



Fehér lakk formanyomott ajtók 
egyszerűen szép

A felület kezelt, ultraibolya sugarakra keményedő fehér lakk felületű klasszikus ajtó, egy időtálló megoldás 

irodába, lakásba, nyaralóba egyaránt! Selymes fényű, többrétegű lakkozás gondoskodik az ajtólap védelméről.

20/04 formanyomott 20/04-SF 9 formanyomott 20/02-B formanyomott

20/04 
formanyo-
mott

20/04-LA 2
formanyo-
mott

20/04-LA
formanyo-
mott

20/04-SF 9
formanyo-
mott

20/02-B
formanyo-
mott

20/LA-B
formanyo-
mott

20/SP6-B
formanyo-
mott

Fehér lakk



Betörés-gátló lakás 
bejárati ajtók biztos, ami biztos

Biztosan nincs támadási 
pont:: két nagy teherbírású 
háromrészes pánt véd a 
kiemelés ellen.

Tűzgátló
Az ajtók tűzgátlással  is 
kialakíthatók.Változatlanul 
szép megjelenéssel.

Biztonság 
mindenek előtt: választható 
optikai kitekintő.

Záródási pontok:
4 ponton záródó biztonságizár.
Egyszer bezárva 4-szeres 
védelmet nyújt. 

Beépítés: fontos, 
hogy a tok-fal helyesen csatla-
kozzon, ezért a tok csak a gyári 
beépítési útmutató szerint kerülhet 
beépítésre.

Biztonságos záródás:
nincs támadási felület a 
betörő szerszámoknak.

Biztonságosan nyitható:
választható pótzár biztonsági 
retesszel.

6 ponton záródó

14



Tokok Ajtólappal, teljesen tökéletes

A JELD-WEN tokok egyszerűen összeszerelhetők és a készre vakolt falnyílásba utólag beépíthetők. 

Az egyes tokok dizájnban, élkiképzésban és a tokborítás szélességben különböznek.

Alapvetően minden tok minden ajtómodellhez illik (kivéve a 

teljes üvegajtók) Kérjük, vegyék fi gyelembe, hogy a fehér lakk 

a Z-M6-nál, a Z-39-nél és a Z-Profi lnál színeltérés van. 

A különböző toktípusok képei alatt találhatóak javaslataink, 

a tokokra illő ajtótípusokról!

Z39-GT/Z-39 SOFT-GT
(sarkos vagy kerekített él)

Z-39/Z-39 SOFT (75 mm)
(sarkos vagy kerekített él)

A 39, F40, F41, M01, 

M60, M61 ajtótípusokhoz

Z-M6 (60 mm)

A 41,42 und G1 ajtótípusokhoz

Z-Profi l tömörfa  (65 mm)
(profi lozott/sakos él)

A 02 Fenyő ajtótípusokhoz

Z-Profi l fehér lakkozott  (65 mm)
(profi lozott/sakos él)

A 20 ajtótípusokhoz

Tokok Z-Profi l Z-M6 Z-39 Z-39 SOFT Z-39M/EI 30 Z-39M SOFT/
EI 30

Felület
Fenyő, 

Fehér lakk

minden Dekor 
és Lamikor  

felület és fehér 
lakk

minden furnér-
felülethez

minden furnér-
felülethez

(kivéve Maha-
goni, Tobacco)

minden furnér-
felülethez

minden furnér-
felülethez

(kivéve Maha-
goni, Tobacco)

Borítás-
szélesség   65 60 75 75 75 75

Acéltok- 
borítás Nem Nem igen igen igen igen



JELD-WEN – minőség első kézből 

Jeld-Wen Magyarország Kft.

8960 Lenti Gyár u. 4

Telefon: +36 92 551 920

Telefax: +36 92 351 106

www.jeld-wen.hu
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JELD-WEN – minőség a piacvezetőtől  

Egy lelkesítő látomás, átgondolt megoldások,valamint egy magas szintű szakmai és 

technikai tudás az alapja a vállalkozás sikerének.

A JELD-WEN a legjelentősebb ajtó- és ablakgyártó cég a világon.

Nyomdai hibák, termelési-műszaki változások és színeltérések esetén minden jog fenntartva.
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