
Nyílászárók

www.kilincsek.hu
Termékeinket megtalálja országszerte zárszaküzletekben,

ajtószalonokban, barkácsáruházakban. Információ: (24) 520 431
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Kényelem, harmónia, meleg, békés otthon. Mindaz, amit Önnek nyújtanak termékeink.

6000 Kecskemét, Korhánközi út 4., Tel.: 06-76/481-920, Fax: 1/999-5069
11173 Budapest, Pesti út 237. Home Center A/24., Tel.: 1/253-8241, Fax: 1/253-8240
3359 Tenk, Lehel út 41., Tel./fax: 36/470-044
3284 Tarnaméra, Árpád út 23., Tel./fax: 36/479-124
6729 Szeged, Szabadkai u. 41., Tel./fax: 62/426-217 E-mail: deltaszeged@delta-kft.hu
Internet: www.delta-kft.hu • E-mail: deltakcskemet@delta-kft.hu

Fa ablakainkba alapáron adjuk
az Argon gáz töltött (K=1,1W/m2K) 

különleges hőszigetelő üveget és a bronz
eloxált vízvetőt.

Szolgáltatásaink:

- szaktanácsadás
- ingyenes árajánlat készítés
- egyedi méretre gyártás is
- helyszíni felmérés, beszerelés

Folyamatos akciók

Különleges
Construma akcióinkról 
Áprilisban érdeklődjön 
telephelyeinken!



Nyílászárók HÁZ és KERT 59

– ingyenes felmérés
– ingyenes árajánlat
– beépítési garanciával
– bontás utáni faljavítás

Kérje árajánlatunkat!

Kínálunk még:

– műanyag redőnyöket
– reluxákat
– szalagfüggönyöket
– szúnyoghálókat
– műanyag-, gránit-, műkő- és lemezpárkányokat

TRI-ÁSZ ABLAK
8315 Gyenesdiás, Szoroshadi u. 4.

Tel./fax: 83/510-844, 83/510-845, 30/342-7071
triaszablak@borharapo.hu

www.borharapo.hu

gyártási idő: 1-2 hét
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Hogyan, és milyen típusú beltéri nyílás-
zárót válasszunk? Mire kell odafigyelni a
beltéri nyílászárók kiválasztásánál?  
Legelőszőr el kell döntenünk milyen ajtót sze-
retnék, milyen területre. A tervezés idősza-
kában válasszuk ki a számunkra legmeg-
felelőbb ajtót. Ennek az első lépésnek
belsőépítészeti, esztétikai, fizikai, mechanikai
és méretbeli jelentősége van. 
Átgondoljuk vajon, hogy az ajtó egy hosszú
élettartamú bútordarab, amelyet egy jó
kiválasztással sokáig élvezhetünk, számunkra
maradandó értéket képvisel? 

Az ajtónak életminőségi funkciója van,
hiszen „nyílászáró” nevet kapott, mint a
dugó egy igazán kitűnő borban.
A következő fontossági sorrendbeli kritériumok
szerint érdemes a döntésünket meghozni. 
– Beltéri vagy kültéri ajtó
– Beépítési szempontok
– Mechanikai és fizikai tulajdonságok: 

o Betörésbiztonság
o Használati mechanikai ellenállóság
o Hanggátlás
o Szigetelés

– Funkcionális szempontok
– Esztétikai szempontok
– Pénzügyi szempontok
A beltéri és kültéri ajtók közötti különbség
elsősorban szerkezeti eltérőséget jelent. A
különböző alapanyagok használatával érik el a
gyártók a betörésbiztonságot, a hanggátlás és
a csapó víz elleni ellenálló képességet. Meg
kell különböztetnünk homlokzati bejárati és
lépcsőházi bejárati ajtókat. A beépítési
szempontok elsősorban a tok felépítését
határozzák meg, de ezzel az ajtólap és a tok
közötti záródást és él kialakítást is jelentik. A
nyitásirányról sem szabad megfeledkeznünk,
ennek pontos ismeretében sok bosszúság és
el nem fogadott reklamációtól kíméljük meg
magunkat.

A beltéri ajtókat tokok szerint három
csoportra oszthatjuk: 
• Amennyiben hagyományos tokot választunk

számolnunk kell annak hátrányaival, be-
szerelésük idő és munkaerő igényes (ta-
karólécezés, festés, passzítás, küszöb). A
beszerelést követően sokszor még utó-
munkálatok zajlanak az épületben ezért nem
kizárt, hogy az ajtók sérüléseket, vízfelvétel
esetén alakváltozásokat szenvednek el. A
hagyományos, beépített tokok egyik legna-
gyobb hátránya, hogy utólag kell felület-
kezelni és csak roncsolással bonthatóak. 

• Az utólag szerelhető tok esetében a
munkaerő igény (és költség) jóval
alacsonyabb, a tok borítása teljesen
körbezárja a falkávát, eltakarja a rögzítési
hézagot, így nem kell takarólécezni. Mivel a
tok elhelyezésére a kőműves munkák
befejezését követően kerül sor, küszöb sem
szükséges. Ezek a tokok, könnyen
beépíthetőek, és roncsolás mentesen
bonthatóak, cserélhetőek. Alkalmazásakor
viszont fokozottan ügyelni kell a pontos
tervezői munkára! 

• A fémtokok a fal építésekor a vakolattal
együtt a fal részévé kell képezni. Előnyük a
vízállóság, de a hagyományos tokokhoz
hasonlóan utólag felületkezelni szükséges
és csak roncsolással bonthatóak. 

Méretrendszer:
A hagyományos tokszerkezettel rendelkező
belső ajtók méretrendszere az MSZ (Magyar
Szabvány). Az utólag szerelhető tokoknál
uralkodó a német DIN szabvány, illetőleg
kisebb mennyiségben megjelenik az osztrák
ÖNORM szabvány is. A fémtokoknál
egyértelmű a DIN szabvány egyeduralma.
Általánosan elmondható, hogy a DIN
szabványban gyártott utólag szerelhető
tokokhoz és fémtokokhoz tartozó ajtólapok
egymással kompatibilisek. Bármely fémfokhoz

Beltéri ajtók kiválasztása
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található hozzá illő gyártótól független ajtólap,
melyek tökéletesen passzolnak
Az ajtók kiválasztásánál mindenképpen javasolt
három fontos szabály alkalmazása:
• Kérjük ki a szakember tanácsát, véleményét.

Összességében a megbízható szakember
pénzt és bosszúságot takarít meg nekünk.

• Tervezéskor válasszuk ki az ajtót.
• Ne pénztárcánk vastagsága határozza meg

végül a választásunkat. Az ajtó gyönyörű
bútor, lakásunk dísze, funkcióval és
esztétikummal rendelkezik és minden
látogatónk megcsodálja ajtóinkat - gondos
választás esetén

H-2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 28.
Tel.: +36/24 520 000
Fax: +36/24 520 011
e-mail: jafholz@jafholz.hu
H-9801 Győrújbarát, Vállalkozók útja 13.
Tel.: +36/96 543 400
Fax: +36/96 543 411
e-mail: gyor@jafholz.hu
H-3434 Mályi, Pesti út 2.
Tel.: +36/46 529 000
Fax: +36/46 529 009
e-mail: miskolc@jafholz.hu

H-6750 Algyő, 
Mol Ipartelep, Pf.: 22
Tel.: +36/62 517 770
Fax: +36/517 779
e-mail: szeged@jafholz.hu
H-8913 Egervár, 
Széchenyi ferenc u. 81.
Tel.: +36/92 564 100
Fax: +36/92 564 109
e-mail: zalaegerszeg@jafholz.hu
H-7634-Pécs, Nagyberki u. 11
e-mail: pecs@jafholz.hu

Jaf-Holz Ungarn Kft.
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GGoonnddoollaattookk  
aa  mmiinnőőssééggii  ffaa  nnyyíílláásszzáárróókkrróóll

Filozófiánk: aprólékos munkával, megala-
pozott tudásunkkal segíteni Önt abban,
hogy ne vesszen el a tucatáruk tenge-
rében, hanem a minőséget szem előtt tart-
va váltsa valóra álmai otthonát!

Pár gondolat a fa nyílászáróinkról

A fa egyidős az emberrel, a bölcsőtől a
koporsóig életünk része, építünk, bútort
készítünk belőle, fűtünk vele. Egy mester-
séges anyag sem képes a fa által nyújtott
páratlan komfortérzetet és esztétikumot
utolérni. Szépsége és különleges illatanya-
ga mellett teljesít minden olyan követel-
ményt, ami a mai kor igényeinek maxi-
málisan megfelel. Szeretnénk ezt a nagyon

nemes anyagot szépségével és sokoldalú felhasználásával együtt az Ön otthona díszévé tenni,
ezért nyílászáróink csak a legkiválóbb minőségű alapanyagból készülnek. Nyílászáróinkra
jellemző, hogy igény szerint Ön megválaszthatja, hogy melyik első osztályú faanyagból készüljön,
de elsődlegesen a borovi fenyőt ajánljuk. 
A TRIKATHERM nyílászáró család 68 mm toldásmentes vagy hossztoldott, elsődlegesen borovi
fenyőből készül. Vasalata a termékhez igazodó színben készülő Winkhaus vasalat HOPPE ki-
linccsel. Üvegezést tekintve a hőszigetelt üvegtől a fokozottan hőszigetelt üvegen át a biztonsági
üvegig széles palettából választhat. A családba tartozó nyílászárók felületkezelése történhet lazúr
vagy fedőfestékkel tetszőlegesen kiválasztott színben.
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Pár gondolat a zsalugátereinkről

Zsalugáterek a házunk szembetűnő, kiemelkedő ékességei.
Sokak szerint a régi építészetet hozza újra otthonunkba szép-
ségével, praktikusságával egyaránt, azonban azt kevesen
tudják, hogy modern – akár toló működtetésű zsalutáblák is
léteznek, a mai kor igényeinek maximálisan eleget téve! A
Marketéria Kft. fix leveles zsalugátereket és zsalu táblákat gyárt
az Ön igényeinek maximálisan eleget téve akár formailag, vagy
színbeni elképzelésekben egyaránt.

Pár gondolat a redőnyeinkről

A redőnyök az árnyékolástechnikai eszközöklegfontosabb cso-
portjába tartozó szerkeztek. Megvédik otthonunkat a nagyon
erős napsütéstől, az időjárás
viszontagságaitól (eső,

jégeső, szél, hó ...) alkalom-
adtám még a betörőket is
elriasztják. A fűtésszámlán is jócskán spórolhatunk, hiszen a
redőny + hőszigetelt ablak eredményeképpen télen nem kell
olyan erőteljesen fűteni, mintha ablakunk csak kopaszon
árválkodna.



Cégünk alumínium redőnyök forgal-
mazásával is  foglalkozik. Ezeken
belül lehet kézi vagy motoros
működtetésű. Utóbbinak nagy
redőny felületek alkalmazásánál van
elsődlegesen nagy jelentősége. De
kényelmi szempontból használhatjuk
kisebb méretű ablakokon is. Ha Ön a
háza színével azonos redőny-
szekrényt szeretne akkor is a legjobb
helyen jár, hiszen választhat külső

vakolható tokos (alu) redőny-
szekrényt is. De ha ablak fölé
szerelhető változatú redőnyért
szeretne, az is megoldható
nálunk.

Ezeket mind megtalálja
nálunk:
Fa- és műanyag ablakok, ekély-
ajtók
Fa- és műanyag bejárati ajtók
Fa beltéri ajtók
Zsalugáterek
Redőnyök
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Ha kérdése, van forduljon hozzánk bizalommal.

Ügyfélszolgálatunk várja az Ön hívását
a 94/789-313 számon.

Itt talál meg minket:
MARKETÉRIA Kft.
H-9400 Szombathely, Márton Áron u. 53/3.
Iroda: Szombathely, Király u. 33.
Telefon: 06-94/789-313, Fax: 06-94/789-314
E-mail: info@marketeria. hu
Amennyiben cégünkről tájékozódik:
www.marketeria.hu

H aextra gyorsasággal szeretne nyílászárót,
itt keressen minket:

árajánlatot kérni:





A FAKRO egyik legnépszerűbb idei újdonsága a többkamrás alu-
műanyag profilból készült, acélmerevítéses PTP típus

A tetőterekben a hagyományos nyílászárókkal ellentétben a fából
készült változatok jóval népszerűbbek, de az utóbbi időben

megnőtt az igény a műanyag ablakokra. Ez a változat a
magas páratartalmú helyiségekbe (fürdőszoba, mosókony-

ha) ajánlott, könnyen tisztítható, időtálló.
A külső üvegfelület tisztításnak megkönnyítése céljából

az ablakszárny 180°-ban átfordítható, a tökéletes
szigetelést a tok és a szárny ütközve záródása, a

háromszoros tömítőrendszer és a hőszigető üve-
gezés (4H-16-4T, hőátbocsátási tényező:
Uüveg=1,0W/m2K, Uablak=1,0W/m2 K) biztosítja.
Hasznos lehet az ablak zárt állapotában
működtethető V35-ös tokszellőző (PTP-V
típus), ami akár egy hosszú távollét alatt is biz-

tonságosan megoldja a légcsere
problémáját a lakásban.
A többi Fakro típushoz hasonlóan
a PTP is a mechanikai hatásoknak
jóval ellenállóbb edzett külső
üveggel készül, amire a gyár a 10
év garancián felül jégkár ellen
örökös garanciát vállal.
A tervezők a beépítés meg
könnyítésére is gondoltak, az
ablakon gyárilag felszerelt alsó
sarokvasak találhatók a tető-
lécekre való beépítéshez.

FAKRO Magyarország Kft.
1113 Budapest, Diószegi út 54/a

Tel.: +36 1 365-1432, Fax: +36 1 365-1433
e-mail: fakro@fakro.hu www.fakro.hu
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FAKRO Magyarország Kft.
1113 Budapest, Diószegi út 54/a; Tel.: +36 1 365-1432;Fax: +36 1 365-1433
e-mail: fakro@fakro.hu; www.fakro.hu

Az XDP HÔSZIGETELÔ ÉS CSATLAKO-
ZÁSI CSOMAG kiváló minôségû EURO-
TOP páraáteresztô fóliagallérból és bir-
kagyapjúból készült hôszigetelô tömí-
tésbôl áll. Használata hôhídmentes és
vízzáró csatlakozást biztosít, meg-
könnyítve a tetôtéri ablak szakszerû
beépítését.

Az XDP hôszigetelô és csatlakozási cso-
magot most FTP-V, FTP-W, FTL-V, FPP
Preselect®, PTP, PTP-V típusú tetôtéri
ablakokhoz AJÁNDÉKBA ADJUK, FTS és
FTS-V típusú tetôtéri ablakokhoz
50%-OS KEDVEZMÉNNYEL kínáljuk*

*Az akció 2008. április 1-tôl a készlet erejéig érvé-
nyes, részleteirôl érdeklôdjön vevôszolgálati
irodánknál.



LWS Smart - összecsukható lét-
raszár, natúr (bézs) hőszigetelt
lenyíló lap, fecskefarok-csapolás-
sal rögzített lépcsőfokok, bizton-
sági vasalat, a lenyíló lap és a
létraszár közti távolság állítható,
160 kg-os teherbírás, csúszás-
gátló felület, Ulépcső= 1,1W/m2K

LWK Komfort - összecsukható
létraszár, fehér hőszigetelt lenyíló
lap, fém kapaszkodó, fecske-
farok-csapolással rögzített lép-
csőfokok, biztonsági vasalat, a
lenyíló lap és a létraszár közti
távolság állítható, gumipapucs,
160 kg-os teherbírás, csúszás-
gátló felület, Ulépcső=1,1W/m2K

LWM Metal - összecsukható
létraszár, natúr (bézs) hőszigetelt
lenyíló lap, fém létraszár, bizton-
sági vasalat, a lenyíló lap és a
létraszár közti távolság állítható,
gumipapucs, csúszásgátló
felület, 200 kg-os teherbírás,
Ulépcső=1,1W/m2K

LTK extra hőszigetelő - össze-
csukható létraszár, fehér hőszi-
getelt lenyíló lap, fém kapaszko-
dó, fecskefarok-csapolással rög-
zített lépcsőfokok, biztonsági
vasalat, a lenyíló lap és a létraszár
közti távolság állítható, gumi-
papucs, 160 kg-os teherbírás,
csúszásgátló felület, Ulépcső=
0,76 W/m2K

LDK összetotható - összetolha-
tó létraszár, fehér hőszigetelt le-
nyíló lap, fém kapaszkodó, fecs-
kefarok-csapolással rögzített lép-
csőfokok, biztonsági vasalat, a

lenyíló lap és a létraszár közti tá-
volság állítható, gumipapucs,
160 kg-os teherbírás, csúszás-
gátló felület, Ulépcső=1,1W/m2K

LSF tűzálló - fém lenyíló lap,
ollós szerkezetű fém létraszár,
biztonsági vasalat, 250 kg-os
teherbírás, csúszásgátló felület,
30 perces tűzállóság

LWF tűzálló - összecsukható
létraszár, fehér hőszigetelt lenyíló
lap, fém kapaszkodó, fecske-
farok-csapolással rögzített lép-
csőfokok, biztonsági vasalat, a
lenyíló lap és a létraszár közti
távolság állítható, gumipapucs,
160 kg-os teherbírás, csúszás-
gátló felület, 30 perces tűzál-
lóság

LST - fehér hőszigetelt lenyíló
lap, ollós szerkezetű fém létra-
szár, biztonsági vasalat, a lenyíló
lap és a létraszár közti távolság
állítható, gumipapucs, 200 kg-os
teherbírás, csúszásgátló felület,
Ulépcső=1,1W/m2K

A nem beépített padlásterek megközelítésének
praktikus és kényelmes módja az összecsukható
padlásfeljáró lépcsők alkalmazása. Az ilyen lép-
csők legfőbb előnye a helytakarékosság, hasz-
nálaton kívül ugyanis a mennyezet síkjába
illeszkednek. A sokszor nem rendszeres hasz-
nálat ellenére alapvető követelmény a tartós

szerkezet, a biztonságos működtetés és a
kényelmes használat.
A Fakro cég az idén bevezetett újdonságainak
köszönhetően a piacon egyedülállóan széles
választékot kínál. A különböző típusok közös
jellemzője a kompromisszumok nélküli minőség,
a tetszetős kivitel és a három év garancia.

Változatok egy témára - padlásra fel!

FAKRO Magyarország Kft.
1113 Budapest,

Diószegi út 54/a
Tel.: +36 1 365-1432
Fax: +36 1 365-1433
e-mail: fakro@fakro.hu

www.fakro.hu

LWS

LWK LSF

LDK

LWM LWF

LSTLTK
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