egyedi CPL beltéri ajtók
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FULL DOORS - AJTÓ, AMINEK LELKE VAN

bemutatkozás
A Full Doors ajtók több évtizedes gyártási tapasztalattal, a
legkorszerűbb technológiával, vásárlóink egyedi igénye szerinti méretben és kivitellel készülnek modern, 9 000 m2-es
gyártóbázisunkon.

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, keressük az új
utakat, technológiákat. Ez a megújulás és a minőség iránti
elkötelezettségünk tett minket az ország, majd a régió vezető, egyedi ajtókat gyártó vállalatává.

beltéri ajtó
Az utóbbi években felgyorsult technikai fejlődés nyomán
a beltéri ajtó utólag is beépíthetővé vált. Nem az építkezés
során kerül tehát a helyére, hanem azt követően; tulajdonképpen a lakásba kerülő első bútordarab. Abból a szempontból is a bútorzat részévé vált, hogy könnyedén, komolyabb
beavatkozás nélkül cserélhető.

Eljött végre az idő, hogy belsőépítészeti elemként, színében,
anyagában, stílusában harmonizáljuk környezetével!

egyedi ajtó
Az egyedi ajtó kifejezés jelölheti a szabványostól eltérő
méretű nyílások méretéhez alkalmazkodó nyílászárót. Ennek
gyártásakor „méret utáni szabóságként” alkalmazkodunk a
már adott feltételekhez, úgy, hogy a végeredmény semmilyen szempontból nem jelent kompromisszumot.

Másfelől, az új építésű ingatlanok esetében, szinte korlátlan
lehetőségeinkkel már a tervezés szakaszában megismerkedve, kreatív energiáink felszabadulhatnak, hogy esztétikailag és ergonómiailag eddig ismeretlen távlatokat nyissanak.
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CPL színminták

Legtöbb felületünk
függőleges és
vízszintes száliránnyal egyaránt
rendelhető.

ÚJ
szín

platina fehér

szürke

gyémántszürke

fekete

mogyoró

barna
sonoma
tölgy

W980

0357

U963

U999

8488

578

ÚJ
szín

ÚJ
szín

alpesi fehér

homokszín

caramel

arany Gaudí

pácolt bükk

barna szilva

W1100

0564

0522

8600

8484

8449

polár aland
fenyő

szürke aland
fenyő

pácolt tölgy

ében

sötét tölgy

barna tölgy

H3433 / H433

H3431 / H431

8452

8540

8214

8482

fehér aland
fenyő

moha tölgy

sötét rauna
szil

lávaszürke
fleetwood

füstölt dió

pácolt
cseresznye

H3430 / H430

8798

698

H3453 / H852

8779

8483

ÚJ
szín
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világos
rauna szil

világos tölgy

fehér tölgy

697

6909

8797

arlington
tölgy

natúr
bardolino
tölgy

natúr juhar

H3303 / H1133

H1145 / H1163

8386

szatén dió

vörös éger

álgesztes
bükk

8533

2274

8485

antracit 3D
vinyl

caramel 3D
kőris

0338

0522

caramel
3D vászon

caramel
3D vinyl

0522

0522

fekete
3D kőris

gyémántszürke
3D kőris

U999

U963

A Full Doors egyszínű (uni)
laminátumaiból, a piacon
egyedülállóan, többféle 3D
struktúrájú felület érhető el,
még tovább tágítva a design
lehetőségeket!

platina fehér
3D kőris
W980

calvados

vörös szilva

bükk

8344

8451

8385

3D kőris
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3D vászon

3D vinyl

valódi CPL ajtók
A Full Doors ajtók saját gyártású felületekkel készülnek.
Legújabb fejlesztésünknek köszönhetően, a nagy keménységű HDF lemezekre kerülő CPL fólia már nem csak az ajtó
két oldalát és a tok középső részét borítja, hanem a termék
teljes felületét, ami ennek eredményeképpen egységesen
hő-, karc- és vegyszerálló, továbbá az éleken és tokborításokon nincs halvány színeltérés sem, mint a hasonló kivitelű
ajtóknál általánosan. Az ajtólap bélése lehet papírrács, UDF,
üreges, vagy tömör faforgács, igény szerint.

A megszokottnál sokkal bővebb, gyakran frissülő színpalettánkon a famintázatok és a legfrissebb trendek szerinti
design felületek egyaránt megtalálhatóak, hiszen filozófiánk,
hogy minden egyedi igényt kielégítsünk. A Full Doors ajtók
egyszínű (uni) laminátumai már többféle háromdimenziós
felülettel is elérhetőek, ami egyedülállóan kiszélesíti a design lehetőségeket.

CPL tele ajtó

Solid V, Solid H / lávaszürke fleetwood

Az ajtólap mintája lehet függőleges (V - vertikális), vagy vízszintes (H - horizontális) szálirányú. Az ajtótok és a lap színe
lehet azonos, vagy eltérő, sőt, az ajtó éle is kaphat eltérő színű élzárást, ami érdekes, friss belsőépítészeti design ötlet.

SOLID V

SOLID H
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UNIT 01 H

UNIT 02 V

UNIT 03 H

UNIT 04 H

UNIT 06 V

UNIT 06 H

UNIT 07 H

UNIT 10 V

UNIT 10 H

UNIT 11 V

UNIT 13 V

UNIT 13 H

UNIT 14 H

UNIT 15 V

UNIT 15 H

UNIT 16 V

UNIT 17 H

UNIT 18 V

UNIT 18 H

UNIT 20
ÚJ
modell

CPL intarziás ajtó
A Full Doors CPL intarziás ajtók valódi, kézimunkával készülő, egyedi termékek. Az intarzia négyszögekből áll. Ugyanannak a laminált lemeznek a feldarabolásával, majd a darabok
síkban történő összeillesztésével készül.

UNIT 28

Az ajtólap méretének változásával az egyenlő részre osztott
elemek méretei dinamikusan nőnek-csökkennek, a vékony
intarziás elemek (csíkok) fix méretűek. Az ajtólap két oldala
lehet egyforma, vagy eltérő mintázatú.

Unit 15 H, Unit 03 H / álgesztes bükk

A full.co.hu weboldalon lévő
ajtókonfigurátorral a modelleket
bármelyik színből összeállíthatja.
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CPL többszínű intarziás ajtó
Az intarziás típus azon változata, aminek felületén kettővagy háromszínű laminátum-kombinációt alkalmazzuk.
Izgalmas felületek létrehozására nyílik lehetőség, az előbbiekben leírt szerkesztési szabályok itt is érvényesek.

A full.co.hu-n lévő ajtókonfigurátorral könnyedén modellezheti a kívánt típust, és kiválaszthatja, hogy mely színek párosítása felel meg legjobban ízlésének.

Unit 12 H, Unit 19 V / polár aland fenyő - szürke aland fenyő

Az intarziák között 5 cm minimum távolságot kell hagyni, és
egymást nem keresztezhetik.

A Full többszínű intarziás ajtók legújabb modelljei megtekinthetők a szemközti oldalon.

A Full Doors egyszínű (uni)
laminátumaiból, a piacon egyedülállóan, többféle 3D struktúrájú
felület érhető el, még tovább
tágítva a design lehetőségeket!

3D kőris
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3D vászon

3D vinyl

A piktogramokról leolvasható, hogy az adott modellekből milyen technikai
típusok készülhetnek.

UNIT 01 V

UNIT 01 H

UNIT 02 V

UNIT 02 H

UNIT 03 V

UNIT 03 H

UNIT 04 V

UNIT 04 H

UNIT 05 V

UNIT 05 H

UNIT 06 V

UNIT 06 H

UNIT 07 V

UNIT 07 H

UNIT 08 V

UNIT 08 H

UNIT 09 V

UNIT 09 H

UNIT 10 V

UNIT 10H

UNIT 11 V

UNIT 11 H

UNIT 12 V

UNIT 12 H

UNIT 13 V

UNIT 13 H

UNIT 14 V

UNIT 14 H

UNIT 15 V

UNIT 15 H

UNIT 16 V

UNIT 16 H

UNIT 17 V

UNIT 17 H

UNIT 18 V

UNIT 18 H

UNIT 19 V

UNIT 19 H

UNIT 20

UNIT 21

ÚJ
modell

UNIT 22

ÚJ
modell

UNIT 23

ÚJ
modell

UNIT 24

ÚJ
modell

UNIT 25

ÚJ
modell

UNIT 26

ÚJ
modell

UNIT 27

·9·

CPL fémintarziás ajtó

FUSION 01 V

FUSION 01 H

FUSION 02 V

FUSION 02 H

FUSION 03 V

FUSION 03 H

FUSION 04 V

FUSION 04 H

FUSION 05 V

FUSION 05 H

FUSION 06 V

FUSION 06 H

FUSION 07 V

FUSION 07 H

FUSION 08 V

FUSION 08 H

FUSION 09 V

FUSION 09 H

FUSION 10 V

FUSION 10 H

FUSION 11 V

FUSION 11 H

FUSION 12 V

FUSION 12 H

FUSION 13 V

FUSION 13 H

FUSION 14 V

FUSION 14 H

FUSION 15 V

FUSION 15 H

FUSION 16 V

FUSION 16 H

FUSION 17 V

FUSION 17 H

FUSION 18 V

FUSION 18 H

FUSION 19

FUSION 20
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A Full Doors ajtók rendelhetőek, a megszokott,
“sarkos” kialakítás mellett, ún. “karnis” éllel
is. Ez a finom, időtlenséget sugárzó megoldás
elsősorban klasszikusabb modellek esetén
mutat igazán jól.

A Full Doors izgalmas újítása, hogy a fémcsík már 1 és 10
cm között szabadon változtatható, sőt, a fémcsík helyett akár
másik CPL, vagy szinte bármilyen HPL felülettel is dolgozhatunk. Készülhet zárt és élre kifutó változatban is, ezért
sokféle módon használható, dekoratív, ugyanakkor kedvező
árú díszítőelem.

Fusion 17 V, Fusion 14 V / vörös éger

A Full Doors ajtók ezen típusában a fémbevonatú intarzia
az ajtó felületével egy síkban helyezkedik el, valóban az
ajtó szerkezeti eleme, nem utólagosan ragasztott díszítés.
Az keskeny intarziák alatt az ajtó megerősített szerkezetű,
masszív, mechanikailag ellenálló.
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CPL többszínű fémintarziás ajtó
A két-háromféle laminátum kombinációjából egyedi, mozgalmas felületeket alkothatunk, amit a valódi fémbevonatú
intarzia csíkokkal – jelentős többletköltség nélkül - még
kifinomultabbá tehetünk.

újdonság

Fusion 04 H, Fusion 15 V / fehér tölgy, mogyoró

Egyes felületeinkből készült ajtótokjaink, egyedülálló újításként, akár négyféle szálirányú tokvariánssal is készülhetnek, és rendelhetőek fémhatású borítással is. Ezek ügyes megválasztásával igazán egyedivé és kifinomulttá varázsolható a lakótér.
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Gyártmány:

Gyártmány:

Gyártmány:

Megnevezés:

Megnevezés:

Gyártmány:

Egger tokborítás variációk
Egger tokborítás variációk
Egger tokborítás var
Tervező:

Megnevezés:

Tervező:

Egger tokborítás "B"
variációk
variáció (vízszintes)
"C" variáció (elforgatott)
Vidó Gábor
"D" variáció (függőle
Vidó Gá

FUSION 01 V

FUSION 01 H

FUSION 02 V

FUSION 02 H

FUSION 03 V

FUSION 03 H

FUSION 04 V

FUSION 04 H

FUSION 05 V

FUSION 05 H

FUSION 06 V

FUSION 06 H

FUSION 07 V

FUSION 07 H

FUSION 08 V

FUSION 08 H

FUSION 09 V

FUSION 09 H

FUSION 10 V

FUSION 10 H

FUSION 11 V

FUSION 11 H

FUSION 12 V

FUSION 12 H

FUSION 13 V

FUSION 13 H

FUSION 15 V

FUSION 15 H

FUSION 16 V

FUSION 16 H

FUSION 17 V

FUSION 17 H

FUSION 18 V

FUSION 18 H

Az ajtópiacon elérhető CPL termékek nagy részénél a kemény, kopásálló felület csak az ajtó
két frontlemezét, illetve a tok belső oldalát borítja, míg az ajtó éleit és a tok borítását gyengébb, sérülékeny dekorfólia. Ráadásul ez a fólia sokszor színben és felületének struktúrájában eltér az ajtó egyéb részeitől, ami esztétikai és minőségi kompromisszumot jelent. A Full
Doors termékeinek esetében ezekkel a kompromisszumokkal nem kell számolnia, mert magas színvonalú gyártástechnológiánknak köszönhetően - azok teljes felületét valódi CPL
fóliával gyártjuk, így lesznek szépek és ellenállóak egyszerre.
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Pattern 02, 07 / lávaszürke fleetwood, szürke aland fenyő, fehér aland fenyő
PATTERN 01

PATTERN 02

PATTERN 03

PATTERN 04

PATTERN 05

PATTERN 06

PATTERN 07

CPL mintaintarziás ajtó
Friss, innovatív technológiával készülő ajtótípus, mely új
távlatokat nyit a design területén. A termék teljesen egyedi
kivitelű, igazi műalkotásként járulhat hozzá a helyiség arculatához. Speciális, sarkos vágási technikánkkal lehetővé
válik a laminált CPL lemezünkből bármilyen grafikai prog-

rammal megrajzolt intarzia képzése, legyen az felirat, ábra
vagy kompozíció. A képzelet szárnyalásának a költségek
sem szabnak határt, mivel a kifinomult technológia elérhető
áron áll rendelkezésre.
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P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

A laminált vázkeretes ajtótípussal a klasszikusabb
formák és a modern felületek vonzó keverékét
alkothatjuk meg.
P21

P22

P23

P24

CPL vázkeretes ajtó
8mm vastag összeforgatott CPL lemez, üvegszorító léc
körbeszegéssel. További izgalmas díszítőelemként az üvegre, vagy betétre rátétlécek, „álosztók” is kerülhetnek, még
egyedibbé varázsolva felületüket.

P 14, P10/ arlington tölgy

A nagy, egybefüggő betéteket vázkeret fogja körbe. Az egy,
vagy több betét függőleges és vízszintes oldalú négyszög
lehet. Mivel a betéteket elválasztó csapok külön egységek, a
szálirányuk tetszés szerint változhat. A betét üveg, vagy
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A Full Doors CPL ajtók is rendelhetőek eltérő színű
élkialakítással, ráadásul ez a különleges dizájn
felár nélkül elérhető.

CPL kisüveges ajtó
A síkfelületű, teli ajtólapon utólag kivágásokat készítünk,
ezek alakja lehet négyzet, téglalap, kör, ellipszis, rombusz
vagy paralelogramma. A kivágások mérete egészen addig növelhető, míg a megmaradó lap merevsége biztosított. A kivágásba kerülhet üveg, vagy két összeforgatott
laminátumból készült sík betét.

Az üvegkialakítással készülő ajtók a lakás valódi díszeivé
válhatnak. Több-kevesebb fényt engednek át, egyszerre
összekötik és elválasztják a tereket. Különösen fontos a
helyiségek funkcióját szem előtt tartva kiválasztani az üvegfelületek méretét és mintázatát.

G 01, G 35 / platina fehér

Szegése üvegbeszorító léccel történik, az egyenesek az ajtó
színével megegyező fóliával készülnek, az íves vonalúak
egyszínű festett felületűek.

egyes modellekkel
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G01

G02

G03

G04

G05

G06-A

G06-B

G06-C

G07-A

G07-B

G07-C

G08-A

G08-B

G08-C

G09-A

G09-B

G09-C

G10

G11 (300)

G11 (400)

G11 (500)

G12-A

G12-B

G12-C

G13

G14

G15

G16

G17

G18-A

G18-B

G18-C

G19

G20

G21

G22

G23

G24

G25

G26

G27

G28

G29

G30

G31

G32-A

G32-B

G32-C

G33

G34

G35

Aktuális üvegválasztékunkat megtekintheti honlapunkon!
www.full.co.hu
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L 05, L 06 / világos tölgy

CPL edzett üveges ajtó
A 8 mm-es edzett üveg frízzel való kombinálása lehetővé
teszi az üvegfelületnek egészen a lap széléig történő kifuttatását alul-felül.
Az üveg lehet egy nagy felületű, de készülhet több, keskenyebb üveg felhasználásával is. A frízek rajzolatának száliránya lehet vízszintes illetve függőleges. Az ajtólap készülhet teli edzett üveglapból is, ilyenkor speciális rozsdamentes
vasalatot kap. A tok laminált felületű. Az üveg lehet víztiszta,
parszol, festett vagy homogén savmart, továbbá bármilyen
mintázatúra egy vagy két rétegben homokfújt.

L01

L04-A
ÚJ
modell

L04-B
ÚJ
modell

L04-C
ÚJ
modell

L05
ÚJ
modell

L06
ÚJ
modell

L07

L02

L03-A

L03-B

L03-C

ÚJ
modell

ÚJ
modell

ÚJ
modell

ÚJ
modell

L08

L09

L10

L11

ÚJ
modell

A Full Doors technikai ajtók
pontos paramétereit a
külön erről szóló katalógusunkban mutatjuk be.
L12-A

L12-B

L12-C

L13

L14-A
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L14-C

CPL síküveges ajtó
Egyik legutóbbi fejlesztésű, exkluzív termékünk. Ennél a
típusnál az üveg beszegzőléc nélkül kerül az ajtólap felületébe, így az teljesen sík marad. Az üveg – igény esetén –
laminátummal is helyettesíthető.

Extra dizájnlehetőségeket rejtő, modern termék, korlátlanul
variálható üvegmező elhelyezésekkel. Készülhet savmart,
float, vagy parsol üveggel.

S02

S03

S04

S05

S06

S07-A

S07-B

S07-C

S08-A

S08-B

S08-C

S09-A

S09-B

S09-C

S10-A

S10-B

S10-C

S11-A

S11-B

S11-C

S12-A

S12-B

S12-C

S13

S14

S12A / fekete

S01
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CPL rátétléces ajtó

G01

G02

G03

G04

G05

G06-A

G06-B

G06-C

G07-A

G07-B

G07-C

G08-A

G08-B

G08-C

G09-A

G09-B

G09-C

G10

G11 (300)

G11 (400)

G11 (500)

G12-A

G12-B

G12-C

G13

G14

G15

G16

G17

G18-A

G18-B

G18-C

G19

G20

G21

G22

G23

G24

G25

G26

G27

G28

G29

G30

G31

G32-A

G32-B

G32-C

G33

G34

G35

G36

G37

G38

G39

G40
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A rátétléces technológia költséghatékony és egyszerű, ámde látványos módja, hogy az ajtó sík
felülete mélységi dimenziót kapjon.

A teli síkfelületű ajtólapokra rátétlécekből különféle minták
készülhetnek, új távlatokat nyitva az modern ajtók formavilágában.

G 36, G 37 / alpesi fehér, fekete

A rátét lehet szélig kifutó léc illetve keret, vagy festett rátétidom, például félgömb vagy gúla. A rátétléc lehet az ajtóéval
egyező vagy attól eltérő színű is. Egy fontos feltétel van
csak: az ajtó ütközése záráskor biztosított legyen.
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kivitelezési lehetőségek
nyíló ajtók

egyszárnyú ajtó

lengő ajtók

kétszárnyú ajtó

alakos ajtó

egyszárnyú lengőajtó

kétszárnyú lengőajtó

tolóajtók

fal előtt futó egyszárnyú tolóajtó

falban futó egyszárnyú tolóajtó

fal előtt futó kétszárnyú tolóajtó

falban futó kétszárnyú tolóajtó

tokon belül tolódó tolóajtó

nyíló ajtók kiegészítő szerkezetekkel

sorolt felülvilágító

osztott blendés

tokosztós felülvilágító
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oldalvilágító

egyéb kialakítási lehetőségek

ajtólap és tok illesztési lehetőségek

újdonság

fix ablak

egyszárnyú
harmonika ajtó

tapétaajtó

falcolt ajtó

falcnélküli ajtó

tokbanyíló ajtó

ajtólap élkialakítások

0,
060

0,
080

tok kialakítások

átfogó tok 6cm-es borítással

átfogó tok 8cm-es borítással

tokborítás illesztési lehetőségek

kifutó illesztésű
borítás

gérbe vágott
borítás

blokktok

sarkos

karnis

tokborítás típusok

fix blende

sarkos borítás

normál borítás

lehet: gérbe vágott, kifutó illesztésű,
fix blende

lehet: gérbe vágott

nyitásirányok

balos ajtó

jobbos ajtó
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karusszeles ajtó

szószedet

ALAKOS AJTÓ

FURATOLT FORGÁCSLAP (RSP)

Előfordulhat, hogy bizonyos falfelületek nem teszik lehetővé
a hagyományos, álló téglalap alakú nyílások elhelyezését.
Ilyenkor lehet szükség a lehetőségekhez igazodó, egyedi
kialakítású ajtókra. Leggyakrabban lépcsőfeljáró alatt, vagy
tetőterekben, mindkét esetben a lap felső éle ferde, így
követve a belső tér anatómiáját. E z a termék, igény szerint,
lehet négy-, vagy ötszög alakú is.

Gyakori ajtólap betét, ami némileg nehezebb és kicsit drágább a leggyakrabban használt papírrácsnál. Cserében merevebb alapanyag, erősebb tartást ad az ajtónak, ezért nagyobb mechanikai igénybevétel esetén szokták alkalmazni.

GÉRBE VÁGOTT
Nyílászáróknál leginkább a tokok, lécek gyártásánál használt módszer, amikor a keret illesztései 45 fokos szögben
zárnak, hasonlatosan a képkeretekhez.

AUTOMATA KÜSZÖB
A korszerű ajtóknál, esztétikai és akadálymentesítési megfontolásból, egyre ritkább a hagyományos, ún. átlépő küszöb.
Ehelyett, ha a helyiség funkciója megkívánja, az ajtólap
aljába süllyesztett, láthatatlan automata küszöb teljesít szolgálatot. Az ajtó becsukásakor automatikusan ereszkedik a
padlóra, és gumírozott felülete nagyfokú szigetelést biztosít.

CPL (CONTINUOUS PRESSURE LAMINATE)
Ez a gyűjtőnév a, piaci igényeknek megfelelően, nagy színválasztékban, és a funkciókhoz igazodva, többféle kivitellel
készülő felület. A CPL felület gyártásakor a gyantát egy
nagyméretű hengerrel, folyamatosan préselik a hordozófelületre. A legutóbbi fejlesztések után, a Full Doors CPL
termékek lapja és tokja teljesen egységes borítást kaphat,
ami esztétikai és tartóssági szempontok szerint is kiemeli a
piacon kapható más CPL néven árult ajtók közül.

HANGGÁTLÓ AJTÓ
Akkreditált laborban bevizsgált és minősített, a hang terjedését gátló nyílászáró. A Full Doors hanggátló ajtajai akár
42 db hanggátlási tulajdonsággal rendelkezhetnek, természetesen erre a magas értékre elsősorban professzionális
környezetben (stúdiók, orvosi rendelők, moziszobák stb.) van
igény.

HDF (HIGH DENSITY FIBERBOARD)
Az MDF nagyobb térfogatsúlyú „testvére”, ezért akkor alkalmazzuk, amikor még nagyobb szilárdságra van szükségünk.

HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE)
A forgalomban lévő felületek legkeményebbike. Kifejezetten erős igénybevételű nyilászárók esetén használjuk
(nedvestéri helyiségek, közintézmények stb).

DEKORFÓLIÁS AJTÓ
A mai beltéri ajtó kínálat belépő szintű terméke, papírfólia
felülettel. Elsősorban nem esztétikailag jelent kompromis�szumot, hanem viszonylag szerény mechanikai ellenállása
miatt, az ajtók családjának legsérülékenyebb tagja.

KLÍMABETÉT

A nyílászárók azon csoportja, melyek az ingatlan adottságaihoz igazodva, egyedi méretben és kivitellel készülnek, a
vevő, tervező igényei szerint.

Ha az ajtó által határolt helyiségek levegőjének hőmérséklete, páratartalma jelentősen eltérő, akkor az ajtólap elvetemedhet. 5 °C és 20% relativ páratartalom különbség felett
emelt műszaki tartalom beépítése válik szükségessé, ami az
ajtó vetemedését mechanikailag meggátolja. Alkalmazása
elsősorban kamra, fürdőszoba, padlás, pince és fűtött garázs felé nyíló ajtók esetén indokolt.

FESTETT AJTÓ

KÖNNYÍTETT TÖMÖR FORGÁCSLAP (VSP)

A mai festett ajtók másképp készülnek, mint a régi, helyszínen mázoltak. A Full Doors festett ajtói például, alapfólia és
alapozó festés után, túlnyomásos festőkamrában, festékszórós technikával nyerik el végső, kifinomult formájukat. Természetesen nem csak a megszokott fehér színben, hanem a
RAL, vagy NCS skála bármelyik árnyalatában.

Nagy merevségű, és szigetelő képességű alapanyag. Elsősorban magas mechanikai igénybevételű, projekt környezetben használják, ahol a papírrács, vagy UDF lap már nem
elég erős.

EGYEDI AJTÓ
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MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD)

SZABVÁNY AJTÓ

Az asztalosipar legnagyobb mennyiségben felhasznált faalapú alapanya. Jól alakítható, homogén anyag ezért alkalmazása nagyon széles körű, ráadásul gyártásánál a fa minden
része feldolgozásra kerül, semmi nem vész kárba, ezért
környezetbarátnak is tekinthető.

Az ismert szabványok szerinti méretben készülő nyílászáró.
Jelenleg Magyarországon az ajtóméretek terén az alábbi
szabványok vannak forgalomban: MSZ - magyar szabvány,
DIN (német), Önorm (Osztrák), PN (lengyel), CSN (cseh) és
STN (szlovák).

PAPÍRRÁCS BETÉT (WABE)

TOKBA, VAGY FAL KÖZÉ NYÍLÓ AJTÓ

A modern ajtógyártás egyik legfontosabb alapanyaga, mely
kis súlya és könnyű kezelhetősége, és ezekhez mérten nagy
szilárdságot adó tulajdonságai miatt közkedvelt. Átlagos
mechanikai igénybevételre tökéletesen megfelel.

Ez a termék egészen egyedi kialakítású, ugyanis nem arra
az oldalra nyílik, amelyiken elhelyezkedik, hanem befelé, az
ajtótok közepe felé. Ez a különleges megoldás lehetővé teszi,
hogy pl. az egy falon, egymás mellett elhelyezkedő ajtók
ugyanúgy nézzenek ki zárt állapotban, függetlenül attól,
hogy merre nyílnak.

REJTETT, VAGY TAPÉTA AJTÓ
Ennél a típusnál lehetőségünk van az ajtó tokját teljesen
elrejteni, ami azt eredményezi, hogy az ajtólap szinte nem
is látszik, csak egy vékony rés látható körben a falfelületen.
A saját részünkre gyártatott Full Doors alumínium profil,
ahogy az megszokott, egyedi méretben is megrendelhető.
Ennél a terméknél kiemelten fontos a tervezői és építőmesteri munkák precízsége, mivel milliméteres eltérések sem
megengedhetőek.

RÖNTGEN AJTÓ
Radioaktív terhelésnek kitett helyiségek izoláló nyílászárója, melynek két oldala és tokja meghatározott vastagságú
ólomlemezzel készül. Bevizsgálása beszerelés után, a helyszínen történik.

STUMPFOS, VAGY FALCNÉLKÜLI AJTÓ

TŰZGÁTLÓ AJTÓ
Hazai és európai minősítő intézetek által tesztelt és bizonyítvánnyal ellátott nyílászárók, amik fő funkciója a tűz terjedésének adott ideig történő késleltetése, meggátlása. A Full
Doors azon kisszámú gyártók egyike, akik Magyarországon
egyedi méretben készítenek ilyen ajtókat, melynek gyártását a TÜV (Technischer Überwachungsverein) rendszeresen
ellenőrzi.

UDF (ULTRA LOW DENSITY FIBERBOARD)
A jól ismert, széles körben alkalmazott MDF könnyebb “testvére”, mivel hasonló eljárással, farostból készül, de habosított, lazább szerkezetű. Szigetelő képessége magasabb, mint
a papírrácsé, de könnyebb, mint a tömör forgácslap. Közepes
mechanikai igénybevételre ideális választás.

Ez az ajtótípus letisztult képet mutat, mivel az ajtólapon
nincs körben perem (falc), hanem a tokba simulva, azzal egy
síkba záródik.

jelmagyarázat
33 dB hanggátló ajtó

klímatechnikai ajtó

37 dB hanggátló ajtó

nedvestéri ajtó

42 dB hanggátló ajtó

vizestéri ajtó

30 perces tűzgátló ajtó

füstgátló ajtó

röntgen ajtó
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MIRE ÉRDEMES FIGYELNI, AMIKOR
CPL AJTÓT VÁLASZTOK?

Az ajtó élei többféle anyagból rétegnyomott kerettel
készülnek, ennek köszönhetően az ajtó masszív, tartós, minőségi benyomást kelt, nagyméretű üvegek
esetén további erősítést kap a termék.

A Full Doors ajtó valódi CPL! Ez a borítás jelenleg az
ajtóipar kiemelkedő ár-érték arányú terméke. Egyszínű laminált ajtajaink, a piacon egyedülállóan, már
többféle 3D felülettel is elérhetőek!

A teljes egészében MDF-ből készült kerettel gyártott
ajtólapok mechanikai ellenállása gyengébb, az ajtólap
hullámzik használat közben, főleg, ha még üvegezés is
gyengíti.

A piacon gyakori a CPL-nek mondott, de annál szerényebb minőségű, ún. melamin akril laminátum borítású termék.

Az ajtólap frontja – ez található a laminátum alatt –
erős, tömör, ellenálló HDF lemez, fontos szempont, ha
hosszú életű, ellenálló nyílászárót szeretnénk.

A Full Doors felület- és modellválasztéka nagyon széles, szabadon választható méretben, valóban egyedi
ajtókat készítünk.

Ha az ajtólap frontja faforgácslemezből készül, akkor
kevésbé ellenálló, beszakadhat, mivel ez lazább szerkezetű, kisebb súlyú, morzsolódó anyag.

Az egyediként hirdetett termékek esetén valójában
gyakran kötött a modellválaszték, csak a felületek és
méretek választhatóak, bizonyos határok között.

A Full Doors technikai ajtajai az alaptermékkel teljesen azonos külsővel készülnek, így nem kell kompromisszumot kötni, ha emelt műszaki tartalmat kell
beépíteni.

A Full Doors ajtó élei, tokjának borítása teljesen azonos színű és felületű, ellenálló CPL fóliával készülnek.
Előfordul, hogy a CPL-ként kínált termékek esetén,
hogy ún. dekorfólia borítás kerül az élekre, borításokra, amely sérülékenyebb, és színében csak közelíti az
ajtólap felületét.

A legtöbb esetben egy-egy gyártó szűkebb szortimenttel dolgozik, ezért előfordulhat, hogy speciális
igény esetén több helyről, eltérő külsejű ajtókat kell
vásárolni.
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