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Áruházunk büszkesége a piacon egyedülálló JAN Prémium 
Beltéri ajtó! 
A modellek tervezésekor designer kollégáink elsődleges 
szempontja volt az esztétikum, a szépség és a funkcionalitás. 
A stílusjegyek jellemzőit pedig még markánsabban kiemeli 
a kézzel készült furnér vagy festett felület, ami az ajtók egye-
diségét erősíti. 
JAN Prémium Beltéri ajtó modellek formái designereink for-
matervezési mintaoltalommal védett alkotásai, a fafurnér 
felületek és a színek kiválasztásánál pedig olyan neves olasz 
gyártókat vontunk be a munkába, mint az ALPI és a TABU. 
A végeredmény egy olyan lélegzetelállító kollekció, amit kizá-
rólag áruházainkban találhat meg! 

Bemutatóterem, iroda:
2040 Budaörs, Károly király utca 82/B
(+36-20) 500-5353, (+36-23) 416-101

www.jan.hu
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TERMÉSZETES FAFURNÉROK
Az ajtógyártásban a legnemesebb felület a furnér, amelyet 
Európa és Amerika különböző helyiről származó fafajták-
ból állítanak elő. A furnér természetes színét és rajzolatát az 
adott fa típusa határozza meg.
Standard furnér a tölgy, kőrís, bükk típusok. Egzóta furnér  
a Wenge, Zebrano, Teak típusok.

KÉTSZERKÉSELT FAFURNÉROK
A színfurnérgyártás technológiája. A rönkből kialakított frízből 
késelik a furnérlapokat. Kétszer- vagy többszörkéselt furnérról 
akkor beszélünk, amikor a frízből késeléssel előállított furnér-
lapokat újra összeragasztják, majd az így kialakított tömbö-
sített frízt elforgatva újra lekéselik. Az ezzel a technológiával 
készített furnéroknál elérhető extra rajzolatot, de cél lehet a 
még egyenletesebb, homogénabb textúra is. Mindenesetre 
egy kiegyensúlyozottabb, könnyebben reprodukálható fur-
nér lesz a végeredmény.

Bemutatóterem, iroda:
2040 Budaörs, Károly király utca 82/B
(+36-20) 500-5353, (+36-23) 416-101

www.jan.hu
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FURNÉR MINTÁK

Amerikai dió
flóderos

Bükk

Cherry Slush

Amerikai dió
frizes

Tölgy frizes

Smoke grey oak

Wenge alpi

Zebrano

Lati light grey

Wenge

Öreg tölgy

Ében

Füstölt kőris

Szürke tölgy



FESTETT FELÜLET
A JAN ajtók selyemfényű, porszórt festett felülettel is ren-
delhető. Festett felületű ajtók hatalmas nagy előnye, hogy 
RAL, NCS színskála teljes palettájáról választhat színt. Ezáltal 
könnyedén igazíthatja bármilyen kiegészítőjének felületét  
a JAN ajtók megjelenéséhez saját elképzelése szerint.

Bemutatóterem, iroda:
2040 Budaörs, Károly király utca 82/B
(+36-20) 500-5353, (+36-23) 416-101

www.jan.hu
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FESTETT SZÍNMINTÁK - RAL vagy NCS színpaletta alapján

További színekért érdeklődjön kollégáinknál!

FEHÉR
RAL 9010

MENTATÜRKIZ 
ZÖLD RAL 6033

FEKETE 
RAL 9005

VILÁGOS 
ELEFÁNTCSONT 
RAL 1015 NCS S 1020-G80Y

MÁJUSDZÖLD
RAL 6017

SZÜRKE 
RAL7045 NCS S 7020-R10B

ANTIKRÓZSASZÍN
RAL 3104

NCS S 4010-B50G
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Kilincsek és kiegészítő vasalatok
DEVA ajtómodellekhez megfelelő válasz-
tás az OLIVARI termékpaletta modern és 
design kilincsgarnitúrái, valamint további 
hasznos kiegészítői. Beltéri ajtó kilincsek és 
kiegészítők elérhetőek a kilincsgyar.hu web-
shopon!

Bemutatóterem, iroda:
2040 Budaörs, Károly király utca 82/B
(+36-20) 500-5353, (+36-23) 416-101

www.jan.hu

Harmónia és letisztult formák
A Deva beltéri ajtó család letisztult formavilágával harmóniát és természetességet varázsol otthoná-
ba, helyiségeinek maximális intimitást biztosítva.
A Deva beltéri ajtó teli ajtólapján markánsan kirajzolódnak a fa természetes mintázatai. Ezekkel 
játszva, mesteri pontossággal készítjük az intarziás felületeket. Népszerű fémcsíkos modelljeink is 
a Deva beltéri ajtócsaládban tündökölnek. A rátétléces formák modern és klasszikus ajtómintákat 
keltenek életre.

DEVA ajtócsalád

Prémium beltéri ajtó

DEVA 01

Festett Festett furnér Furnér

DEVA 02 DEVA 03 DEVA 04 DEVA 05 DEVA 06 DEVA 07

Elérhető kialakítások
JAN beltéri ajtók a megszokott normál falcos kialakításon kívűl az 
alábbi nyitásmódokban is rendelhetők: síkban záródó (lapoldalra és 
tokbanyíló), tapéta ajtó, karnisos fal előtt futó tolóajtó, alumínium 
díszléces fal előtt futó tolóajtó, Diva fal előtt futó tolóajtó és Eclisse 
falban futó tolóajtó.
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FURNÉR SZÍNEK

FESTETT SZÍNEK

TERMÉK JELLEMZŐK

MŰSZAKI TARTALOM

AMERIKAI DIÓ
FLÓDEROS

FEKETE 
RAL9005

WENGE ALPI

FEHÉR
RAL9010

FÜSTÖLT KŐRIS

SZÜRKE 
RAL7045

BÜKK

NCS S 7020-
R10B

ZEBRANO

ZÖLD NCS S
4010-B50G

LATI LIGHT 
GREY

NCS S 
1020-G80Y

CHERRY BLUSH

További furnér
színek az 5. oldalon

Természetes és kétszerkéselt valódi 
fafurnér paletta

Gérbe illesztett tokszerkezet, falcos 
ajtólap kilakítás sarkos/kifutó opcióval

Opcionálisan síkban 
záródó és tokbanyíló 
kialakítás rejtett TECTUS 
pántokkal

Opcionálisan, kulcshely
kialakítás nélkül

További festett
színek a 7. oldalon

MENTATÜRKIZ
ZÖLD RAL6033

A Deva furnéros beltéri ajtó teli ajtólapján markánsan kirajzolódnak a fa termé-

szetes mintázatai. Ezekkel játszva, mesteri pontossággal készítjük az intarziás 

felületeket. Népszerű fémcsíkos modelljeink is a Deva beltéri ajtócsaládban tün-

dökölnek. A rátétléces formák modern és klasszikus ajtómintákat keltenek életre.

Deva ajtó egyes modelljei elérhetők hanggátló, tűzgátló, füstgátló, klímabeté-

tes, és röntgen technikai tulajdonsággal.

Lásd az 52. oldalon.

Kiváló minőségű, prémium kategóriás JAN beltéri furnérozott ajtók a termé-

szetes anyagok kedvelőinek. A furnérozott ajtók egyedi erezetei életre keltik 

otthonát, irodáját!

Festett felületű ajtók hatalmas nagy előnye, hogy RAL, NCS színskála palettá-

járól választhat színt. Ezáltal könnyedén igazíthatja bármilyen kiegészítőjének 

felületét a JAN ajtajai megjelenéséhez saját elképzelése szerint.

Festett kivitel

5mm-es hordozóval készült porszórt, selyemfényű festett, furatolt vagy tömör 

faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel a technológiával készült utólag szerelhető 

állítható tok, pántok (3db), zártest.

Furnér kivitel

Furnérozott, selyemfényű lakkozott tömör faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel 

a technológiával készült utólag szerelhető állítható tok, pántok (3db), zártest. 

Ajtólap DEVA ajtócsalád sajátossága (furnér)

Technikai betétek

Tolóajtó kivitelek

Furnér és festett felületek

Automata süllyedő küszöbbel növelhető a nyílászáró hanggátlási tulajdonsága.

Automataküszöb

Sarkos tokszerkezet

37dB
hanggátló
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DEVA MODELLEK



11

Festett Festett furnér Furnér
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Bemutatóterem, iroda:
2040 Budaörs, Károly király utca 82/B
(+36-20) 500-5353, (+36-23) 416-101

www.jan.hu

A modern otthon hangulata
A Veda beltéri ajtócsalád karakteres és határozott megjelenésével egyértelműen modern otthoná-
nak domináns része. A diszkrét jellegű áttörések megőrzik a helyiségek között az intimitást, ugyan-
akkor a térélmény varázsával és az üvegcsíkokon átszűrődő fények sejtelmes játékával ajándékozza 
meg az Ön enteriőrjét. Válogasson kedvére akár merészebb Veda beltéri ajtó modelljeink közül is! 
Több Veda-modell együttes alkalmazásával ajtói meghatározó részévé válnak otthonának. Válassza 
szobáira, mellékhelységeire a 2–3 üveggel rendelkező ajtómodellünket!

VEDA ajtócsalád

Prémium beltéri ajtó

VEDA 01 VEDA 02 VEDA 03 VEDA 04 VEDA 05 VEDA 06 VEDA 07

Festett Festett furnér Furnér

Elérhető kialakítások
JAN beltéri ajtók a megszokott normál falcos kialakításon kívűl az 
alábbi nyitásmódokban is rendelhetők: síkban záródó (lapoldalra és 
tokbanyíló), tapéta ajtó, karnisos fal előtt futó tolóajtó, alumínium 
díszléces fal előtt futó tolóajtó, Diva fal előtt futó tolóajtó és Eclisse 
falban futó tolóajtó.
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FURNÉR SZÍNEK

FESTETT SZÍNEK

TERMÉK JELLEMZŐK

MŰSZAKI TARTALOM

AMERIKAI DIÓ
FLÓDEROS

FEKETE 
RAL9005

WENGE ALPI

FEHÉR
RAL9010

FÜSTÖLT KŐRIS

SZÜRKE 
RAL7045

BÜKK

NCS S 7020-
R10B

ZEBRANO

ZÖLD NCS S
4010-B50G

LATI LIGHT 
GREY

NCS S 
1020-G80Y

CHERRY BLUSH

További furnér
színek az 5. oldalon

Természetes és kétszerkéselt valódi 
fafurnér paletta

Az ajtólap 40 mm vasatagságú, PZ 
vagy WC zár kialakítással

Gérbe illesztett tokszerkezet, falcos 
ajtólap kialakítás 

További festett
színek a 7. oldalon

MENTATÜRKIZ
ZÖLD RAL6033

A diszkrét jellegű áttörések megőrzik a helyiségek között az intimitást, ugyan-

akkor a térélmény varázsával és az üvegcsíkokon átszűrődő fények sejtelmes 

játékával ajándékozza meg az Ön enteriőrjét.

Veda ajtó modelljei üvegezett kialakításukból adódóan nem alkalmasak techni-

kai beltéri ajtóknak. 

Kiváló minőségű, prémium kategóriás JAN beltéri furnérozott ajtók a termé-

szetes anyagok kedvelőinek. A furnérozott ajtók egyedi erezetei életre keltik 

otthonát, irodáját!

Festett felületű ajtók hatalmas nagy előnye, hogy RAL, NCS színskála palettá-

járól választhat színt. Ezáltal könnyedén igazíthatja bármilyen kiegészítőjének 

felületét a JAN ajtajai megjelenéséhez saját elképzelése szerint.

Ajtólap VEDA ajtócsalád sajátossága

Technikai betétek

Furnér és festett felületek

Festett kivitel

5mm-es hordozóval készült porszórt, selyemfényű festett, furatolt vagy tömör 

faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel a technológiával készült utólag szerelhető 

állítható tok, pántok (3db), zártest.

Furnér kivitel

Furnérozott, selyemfényű lakkozott tömör faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel 

a technológiával készült utólag szerelhető állítható tok, pántok (3db), zártest. 
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VEDA MODELLEK
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Festett Festett furnér Furnér
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Bemutatóterem, iroda:
2040 Budaörs, Károly király utca 82/B
(+36-20) 500-5353, (+36-23) 416-101

www.jan.hu

A Sattva beltéri ajtócsalád üvegezett felületei harmóniát és fényjátékot teremtenek otthonában he-
lyiségei között. A paneles kivitelek az intimitásra vigyáznak az arra hivatott helyeken.
Az első látásra klasszikus Sattva ajtómodelljeinket a mai kor elvárásainak megfelelően tervezték 
meg a JAN designerei. Olyan üvegezési lehetőségeket biztosítottak az Ön számára, ahol a külön-
böző méretű üvegmezők között szerkezeti osztókkal határoljuk el egymástól az üvegkivágásokat.

SATTVA ajtócsalád

Prémium beltéri ajtó

Festett Festett furnér Furnér

Elérhető kialakítások
JAN beltéri ajtók a megszokott normál falcos kialakításon kívűl az 
alábbi nyitásmódokban is rendelhetők: síkban záródó (lapoldalra és 
tokbanyíló), tapéta ajtó, karnisos fal előtt futó tolóajtó, alumínium 
díszléces fal előtt futó tolóajtó, Diva fal előtt futó tolóajtó és Eclisse 
falban futó tolóajtó.
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FURNÉR SZÍNEK

FESTETT SZÍNEK

TERMÉK JELLEMZŐK

MŰSZAKI TARTALOM

AMERIKAI DIÓ
FLÓDEROS

FEKETE 
RAL9005

WENGE ALPI

FEHÉR
RAL9010

FÜSTÖLT KŐRIS

SZÜRKE 
RAL7045

BÜKK

NCS S 7020-
R10B

ZEBRANO

ZÖLD NCS S
4010-B50G

LATI LIGHT 
GREY

NCS S 
1020-G80Y

CHERRY BLUSH

További furnér
színek az 5. oldalon

Természetes és kétszerkéselt valódi 
fafurnér paletta

40 mm vastag ajtólap 
vastagság, BB, PZ vagy 
WC zár kialakítással

Gérbe illesztett 
tokszerkezet, falcos 
ajtólap kialakítás 

Sarkos tokszerkezet

További festett
színek a 7. oldalon

MENTATÜRKIZ
ZÖLD RAL6033

Az első látásra klasszikus Sattva ajtómodelljeinket a mai kor elvárásainak meg-

felelően tervezték meg a JAN designerei. Olyan üvegezési lehetőségeket bizto-

sítottak az Ön számára, ahol a különböző méretű üvegmezők között szerkezeti 

osztókkal határoljuk el egymástól az üvegkivágásokat.

Sattva ajtó modelljei üvegezett kialakításukból adódóan nem alkalmasak 

technikai beltéri ajtóknak.

SATTVA ajtócsalád sajátossága

Technikai betétek

Kiváló minőségű, prémium kategóriás JAN beltéri furnérozott ajtók a termé-

szetes anyagok kedvelőinek. A furnérozott ajtók egyedi erezetei életre keltik 

otthonát, irodáját!

Festett felületű ajtók hatalmas nagy előnye, hogy RAL, NCS színskála palettá-

járól választhat színt. Ezáltal könnyedén igazíthatja bármilyen kiegészítőjének 

felületét a JAN ajtajai megjelenéséhez saját elképzelése szerint.

Ajtólap

Furnér és festett felületek

Festett kivitel

5mm-es hordozóval készült porszórt, selyemfényű festett, furatolt vagy tömör 

faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel a technológiával készült utólag szerelhető 

állítható tok, pántok (3db), zártest.

Furnér kivitel

Furnérozott, selyemfényű lakkozott tömör faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel 

a technológiával készült utólag szerelhető állítható tok, pántok (3db), zártest. 
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SATTVA MODELLEK

SATTVA 18SATTVA 17

SATTVA 24
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Festett Festett furnér Furnér
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Bemutatóterem, iroda:
2040 Budaörs, Károly király utca 82/B
(+36-20) 500-5353, (+36-23) 416-101

www.jan.hu

A Kama beltéri ajtó család az art deco és a Bauhaus hangulatát költözteti otthonába. A Kama beltéri 
ajtók lapján vágyat idéző ívek ölelik körbe az üvegmezőket vagy a teli paneleket, mesés intarziák tár-
saságában. Belsőépítészeink kedvenc ajtócsaládja, hiszen a Kama beltéri ajtócsaládba a modern és 
klasszikus otthonokban egyaránt domináns és lenyűgöző ajtók tartoznak. A Kama ajtócsalád egye-
dülálló misztikus megjelenésével a prémium kategóriába tartozik.

KAMA ajtócsalád

Prémium beltéri ajtó

Festett Festett furnér Furnér

Elérhető kialakítások
JAN beltéri ajtók a megszokott normál falcos kialakításon kívűl az 
alábbi nyitásmódokban is rendelhetők: síkban záródó (lapoldalra és 
tokbanyíló), tapéta ajtó, karnisos fal előtt futó tolóajtó, alumínium 
díszléces fal előtt futó tolóajtó, Diva fal előtt futó tolóajtó és Eclisse 
falban futó tolóajtó.
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FURNÉR SZÍNEK

FESTETT SZÍNEK

TERMÉK JELLEMZŐK

MŰSZAKI TARTALOM

AMERIKAI DIÓ
FLÓDEROS

FEKETE 
RAL9005

WENGE ALPI

FEHÉR
RAL9010

FÜSTÖLT KŐRIS

SZÜRKE 
RAL7045

BÜKK

NCS S 7020-
R10B

ZEBRANO

ZÖLD NCS S
4010-B50G

LATI LIGHT 
GREY

NCS S 
1020-G80Y

CHERRY BLUSH

További furnér
színek az 5. oldalon

Természetes és kétszerkéselt valódi 
fafurnér paletta

40 mm vastag ajtólap 
vastagság, BB, PZ vagy 
WC zár kialakítással

Gérbe illesztett 
tokszerkezet, falcos 
ajtólap kialakítás 

Sarkos kialakítás

További festett
színek a 7. oldalon

MENTATÜRKIZ
ZÖLD RAL6033

Belsőépítészeink kedvenc ajtócsaládja, hiszen a Kama beltéri ajtócsaládba a 

modern és klasszikus otthonokban egyaránt domináns és lenyűgöző ajtók 

tartoznak. A Kama ajtócsalád egyedülálló misztikus megjelenésével a prémium 

kategóriába tartozik.

Kama ajtó modelljeinél üvegezett kialakításukból adódóan nem alkalmazható-

ak a JAN technikai betétek.

KAMA ajtócsalád sajátossága

Technikai betétek

Kiváló minőségű, prémium kategóriás JAN beltéri furnérozott ajtók a termé-

szetes anyagok kedvelőinek. A furnérozott ajtók egyedi erezetei életre keltik 

otthonát, irodáját!

Festett felületű ajtók hatalmas nagy előnye, hogy RAL, NCS színskála palettá-

járól választhat színt. Ezáltal könnyedén igazíthatja bármilyen kiegészítőjének 

felületét a JAN ajtajai megjelenéséhez saját elképzelése szerint.

Ajtólap

Furnér és festett felületek

Festett kivitel

5mm-es hordozóval készült porszórt, selyemfényű festett, furatolt vagy tömör 

faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel a technológiával készült utólag szerelhető 

állítható tok, pántok (3db), zártest.

Furnér kivitel

Furnérozott, selyemfényű lakkozott tömör faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel 

a technológiával készült utólag szerelhető állítható tok, pántok (3db), zártest. 
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KAMA MODELLEK

Festett Festett furnér Festett furnér
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Bemutatóterem, iroda:
2040 Budaörs, Károly király utca 82/B
(+36-20) 500-5353, (+36-23) 416-101

www.jan.hu

Innovatív 
toló és nyílóajtók
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Bemutatóterem, iroda:
2040 Budaörs, Károly király utca 82/B
(+36-20) 500-5353, (+36-23) 416-101

www.jan.hu

Fényáradat varázsában
Az Ananda beltéri ajtócsalád osztott léceivel, szép intarziáival a 60-as évek klasszikus irányzatát kép-
viseli otthonában. Üvegezett és paneles kiviteleit határozottan taglalják a lécrátétek. A nagy üvege-
zett felületeken teljességgel árad a fény a helyiségek között, míg a paneles kivitelek az intimitást 
biztosítják. Gyermekei biztonságban vannak, hiszen az egyedi gyártásnak köszönhetően ragasztott, 
3+3-as biztonsági üvegezéssel rendelheti kedvenc üvegezett beltéri ajtaját.

ANANDA ajtócsalád

Prémium beltéri ajtó

Festett Festett furnér Furnér

Elérhető kialakítások
JAN beltéri ajtók a megszokott normál falcos kialakításon kívűl az 
alábbi nyitásmódokban is rendelhetők: síkban záródó (lapoldalra és 
tokbanyíló), tapéta ajtó, karnisos fal előtt futó tolóajtó, alumínium 
díszléces fal előtt futó tolóajtó, Diva fal előtt futó tolóajtó és Eclisse 
falban futó tolóajtó.
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FURNÉR SZÍNEK

FESTETT SZÍNEK

TERMÉK JELLEMZŐK

MŰSZAKI TARTALOM

AMERIKAI DIÓ
FLÓDEROS

FEKETE 
RAL9005

WENGE ALPI

FEHÉR
RAL9010

FÜSTÖLT KŐRIS

SZÜRKE 
RAL7045

BÜKK

NCS S 7020-
R10B

ZEBRANO

ZÖLD NCS S
4010-B50G

LATI LIGHT 
GREY

NCS S 
1020-G80Y

CHERRY BLUSH

További furnér
színek az 5. oldalon

Ananda ajtók 8 mm vastag edzett 
üveg mezővel kombinálva, mely 
választható víztiszta és savmart 
üvegtípusból.

Opcionálisan választható 
pánttakaró sapkák

Kifutó tok illesztés, 
opcionálisan választható

40 mm ajtólap vastagság

További festett
színek a 7. oldalon

MENTATÜRKIZ
ZÖLD RAL6033

Az Ananda beltéri ajtócsalád osztott léceivel, szép intarziáival a 60-as évek 

klasszikus irányzatát képviseli otthonában. Üvegezett és paneles kiviteleit 

határozottan taglalják a rátétlécek. A nagy üvegezett felületeken teljességgel 

árad a fény a helyiségek között, míg a paneles kivitelek az intimitást biztosítják. 

Gyermekei biztonságban vannak, hiszen az egyedi gyártásnak köszönhetően 

ragasztott, 3+3-as biztonsági üvegezéssel rendelheti kedvenc üvegezett beltéri 

ajtaját.

Ananda ajtó modelljeinél üvegezett kialakításukból adódóan nem alkalmazha-

tóak a JAN technikai betétek.

ANANDA ajtócsalád sajátossága

Technikai betétek

Kiváló minőségű, prémium kategóriás JAN beltéri furnérozott ajtók a termé-

szetes anyagok kedvelőinek. A furnérozott ajtók egyedi erezetei életre keltik 

otthonát, irodáját!

Festett felületű ajtók hatalmas nagy előnye, hogy RAL, NCS színskála palettá-

járól választhat színt. Ezáltal könnyedén igazíthatja bármilyen kiegészítőjének 

felületét a JAN ajtajai megjelenéséhez saját elképzelése szerint.

Ajtólap

Furnér és festett felületek

Festett kivitel

5mm-es hordozóval készült porszórt, selyemfényű festett, furatolt vagy tömör 

faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel a technológiával készült utólag szerelhető 

állítható tok, pántok (3db), zártest.

Furnér kivitel

Furnérozott, selyemfényű lakkozott tömör faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel 

a technológiával készült utólag szerelhető állítható tok, pántok (3db), zártest. 
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ANANDA MODELLEK
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Festett Festett furnér Festett
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Bemutatóterem, iroda:
2040 Budaörs, Károly király utca 82/B
(+36-20) 500-5353, (+36-23) 416-101

www.jan.hu

Fényáradat varázsában
A Sama beltéri ajtócsalád teli üvegajtó, víztiszta vagy savmart üvegtípussal számos homokfújt min-
tákkal. A nagy üveg felületeken szabadon árad a fény a helyiségek között, míg a savmart üvegtípusú 
modellek az intimitást biztosítják.

SAMA ajtócsalád

Prémium beltéri ajtó

Elérhető kialakítások
JAN beltéri ajtók a megszokott normál falcos kialakításon kívűl az 
alábbi nyitásmódokban is rendelhető: tapéta ajtó, karnisos fal előtt 
futó tolóajtó, alumínium díszléces fal előtt futó tolóajtó, Diva fal előtt 
futó tolóajtó és Eclisse falban futó tolóajtó.
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FURNÉR SZÍNEK

FESTETT SZÍNEK

TERMÉK JELLEMZŐK

AMERIKAI DIÓ
FLÓDEROS

FEKETE 
RAL9005

WENGE ALPI

FEHÉR
RAL9010

FÜSTÖLT KŐRIS

SZÜRKE 
RAL7045

BÜKK

NCS S 7020-
R10B

ZEBRANO

ZÖLD NCS S
4010-B50G

LATI LIGHT 
GREY

NCS S 
1020-G80Y

CHERRY BLUSH

További furnér
színek az 5. oldalon

8 mm vastagságú ajtólap homokfújt 
mintákkal

falcolt kivitelű, állítható, utólag szerel-
hető 2 részes tokszerkezet

üvegajtó vasalat üvegajtó zártest

További festett
színek a 7. oldalon

MENTATÜRKIZ
ZÖLD RAL6033

MŰSZAKI TARTALOM

A Sama beltéri ajtócsalád teli üvegajtó, víztiszta vagy savmart üvegtípussal.  

Az üvegfelületek homokfújt mintákkal. A nagy üveg felületeken szabadon 

árad a fény a helyiségek között, míg a savmart üvegtípusú modellek intimitást 

biztosítják.

Kiváló minőségű, prémium kategóriás JAN beltéri furnérozott ajtók a termé-

szetes anyagok kedvelőinek. A furnérozott ajtók egyedi erezetei életre keltik 

otthonát, irodáját!

Festett felületű ajtók hatalmas nagy előnye, hogy RAL, NCS színskála palettá-

járól választhat színt. Ezáltal könnyedén igazíthatja bármilyen kiegészítőjének 

felületét a JAN ajtajai megjelenéséhez saját elképzelése szerint.

SAMA ajtócsalád sajátossága

Furnér és festett felületek

Az ajtólap 8mm-es edzett üvegajtólap, festett vagy furnérozott utólag szerelhető 

MDF tok üvegajtó vasalattal.

Ajtólap

Utólag szerelhető gérbevágott kialakítású ajtótok. Az ajtótok színéhez hasonló 

árnyalatú gumitömítéssel. A tokborítás gérbe illesztett vagy kifutó (stumpfra 

illesztett) opcióval.

Ajtótok



30

SAMA MODELLEK
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Bemutatóterem, iroda:
2040 Budaörs, Károly király utca 82/B
(+36-20) 500-5353, (+36-23) 416-101

www.jan.hu

A Padma beltéri ajtócsalád kerek formavilágával, korszerű és arányos megjelenésével a Bauhaus 
hangulatával egészíti ki otthonát.

PADMA ajtócsalád

Prémium beltéri ajtó

PADMA 08

Festett Festett furnér Furnér

Elérhető kialakítások
JAN beltéri ajtók a megszokott normál falcos kialakításon kívűl az 
alábbi nyitásmódokban is rendelhetők: síkban záródó (lapoldalra és 
tokbanyíló), tapéta ajtó, karnisos fal előtt futó tolóajtó, alumínium 
díszléces fal előtt futó tolóajtó, Diva fal előtt futó tolóajtó és Eclisse 
falban futó tolóajtó.
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FURNÉR SZÍNEK

FESTETT SZÍNEK

TERMÉK JELLEMZŐK

MŰSZAKI TARTALOM

AMERIKAI DIÓ
FLÓDEROS

FEKETE 
RAL9005

WENGE ALPI

FEHÉR
RAL9010

FÜSTÖLT KŐRIS

SZÜRKE 
RAL7045

BÜKK

NCS S 7020-
R10B

ZEBRANO

ZÖLD NCS S
4010-B50G

LATI LIGHT 
GREY

NCS S 
1020-G80Y

CHERRY BLUSH

További furnér
színek az 5. oldalon

falcolt kivitelű, utólag 
szerelhető 2 részes 
tokszerkezet

sarkos kifutó tok

További festett
színek a 7. oldalon

MENTATÜRKIZ
ZÖLD RAL6033

A Padma beltéri ajtócsalád kerek formavilágával, korszerű és arányos megjele-

nésével a Bauhaus hangulatával egészíti ki otthonát.

PADMA ajtócsalád sajátossága

Padma ajtó modelljei üvegezett kialakításukból adódóan nem alkalmasak 

technikai beltéri ajtóknak. 

Technikai betétek

40 mm vastag ajtólap 
vastagság, BB, PZ vagy 
WC zár kialakítással

Kiváló minőségű, prémium kategóriás JAN beltéri furnérozott ajtók a termé-

szetes anyagok kedvelőinek. A furnérozott ajtók egyedi erezetei életre keltik 

otthonát, irodáját!

Festett felületű ajtók hatalmas nagy előnye, hogy RAL, NCS színskála palettá-

járól választhat színt. Ezáltal könnyedén igazíthatja bármilyen kiegészítőjének 

felületét a JAN ajtajai megjelenéséhez saját elképzelése szerint.

Ajtólap

Furnér és festett felületek

Festett kivitel

5mm-es hordozóval készült porszórt, selyemfényű festett, furatolt vagy tömör 

faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel a technológiával készült utólag szerelhető 

állítható tok, pántok (3db), zártest.

Furnér kivitel

Furnérozott, selyemfényű lakkozott tömör faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel 

a technológiával készült utólag szerelhető állítható tok, pántok (3db), zártest. 

Természetes és kétszerkéselt valódi 
fafurnér paletta
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Bemutatóterem, iroda:
2040 Budaörs, Károly király utca 82/B
(+36-20) 500-5353, (+36-23) 416-101

www.jan.hu

A Nitia beltéri ajtócsalád teli ajtólapjain végigfutó mértani pontosságú marások elegáns ruhába öl-
töztetik a belső tereket.

NITIA ajtócsalád

Prémium beltéri ajtó

Festett Festett furnér Furnér

Elérhető kialakítások
JAN beltéri ajtók a megszokott normál falcos kialakításon kívűl az 
alábbi nyitásmódokban is rendelhetők: síkban záródó (lapoldalra és 
tokbanyíló), tapéta ajtó, karnisos fal előtt futó tolóajtó, alumínium 
díszléces fal előtt futó tolóajtó, Diva fal előtt futó tolóajtó és Eclisse 
falban futó tolóajtó.
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FURNÉR SZÍNEK

FESTETT SZÍNEK

TERMÉK JELLEMZŐK

MŰSZAKI TARTALOM

AMERIKAI DIÓ
FLÓDEROS

FEKETE 
RAL9005

WENGE ALPI

FEHÉR
RAL9010

FÜSTÖLT KŐRIS

SZÜRKE 
RAL7045

BÜKK

NCS S 7020-
R10B

ZEBRANO

ZÖLD NCS S
4010-B50G

LATI LIGHT 
GREY

NCS S 
1020-G80Y

CHERRY BLUSH

További furnér
színek az 5. oldalon

További festett
színek a 7. oldalon

MENTATÜRKIZ
ZÖLD RAL6033

A NITIA beltéri ajtócsalád több féle marásmintával érhető el.

NITIA ajtócsalád sajátossága

Automata süllyedő küszöbbel 
növelhető a nyílászáró hanggátlási 
tulajdonsága

Deva ajtó egyes modelljei elérhetők hanggátló, tűzgátló, füstgátló, klímabeté-

tes, és röntgen technikai tulajdonsággal.

Technikai betétek

40 mm vastag ajtólap 
vastagság, BB, PZ vagy 
WC zár kialakítással

2 db króm ajtópánt

Kiváló minőségű, prémium kategóriás JAN beltéri furnérozott ajtók a termé-

szetes anyagok kedvelőinek. A furnérozott ajtók egyedi erezetei életre keltik 

otthonát, irodáját!

Festett felületű ajtók hatalmas nagy előnye, hogy RAL, NCS színskála palettá-

járól választhat színt. Ezáltal könnyedén igazíthatja bármilyen kiegészítőjének 

felületét a JAN ajtajai megjelenéséhez saját elképzelése szerint.

Ajtólap

Furnér és festett felületek

Festett kivitel

5mm-es hordozóval készült porszórt, selyemfényű festett, furatolt vagy tömör 

faforgácsbetétes ajtólap gravírmintával, ugyanezzel a technológiával készült 

utólag szerelhető állítható tok, pántok (3db), zártest. 

Furnér kivitel

Furnérozott, selyemfényű lakkozott tömör faforgácsbetétes ajtólap gravírmintá-

val, ugyanezzel a technológiával készült utólag szerelhető állítható tok, pántok 

(3db), zártest. 37dB
hanggátló

Természetes és kétszerkéselt valódi 
fafurnér paletta
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NITIA MODELLEK
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Festett Festett furnér Furnér
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Bemutatóterem, iroda:
2040 Budaörs, Károly király utca 82/B
(+36-20) 500-5353, (+36-23) 416-101

www.jan.hu

A Dharma beltéri ajtócsalád visszarepít a múltba bennünket. A klasszikus otthonok, a régi bútorok 
harmonikus partnere. A Dharma beltéri ajtó míves mart, plattolt betéteivel, léceivel visszafogottan 
és simulékonyan igazodik a polgári otthonok atmoszférájához.
A Dharma beltéri ajtók rendelhetők furnérozott, festett selyemfényű felülettel.

DHARMA ajtócsalád

Prémium beltéri ajtó

Festett Festett furnér Furnér

Elérhető kialakítások
JAN beltéri ajtók a megszokott normál falcos kialakításon kívűl az 
alábbi nyitásmódokban is rendelhetők: síkban záródó (lapoldalra és 
tokbanyíló), tapéta ajtó, karnisos fal előtt futó tolóajtó, alumínium 
díszléces fal előtt futó tolóajtó, Diva fal előtt futó tolóajtó és Eclisse 
falban futó tolóajtó.
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FURNÉR SZÍNEK

FESTETT SZÍNEK

TERMÉK JELLEMZŐK

MŰSZAKI TARTALOM

AMERIKAI DIÓ
FLÓDEROS

FEKETE 
RAL9005

WENGE ALPI

FEHÉR
RAL9010

FÜSTÖLT KŐRIS

SZÜRKE 
RAL7045

BÜKK

NCS S 7020-
R10B

ZEBRANO

ZÖLD NCS S
4010-B50G

LATI LIGHT 
GREY

NCS S 
1020-G80Y

CHERRY BLUSH

További furnér
színek az 5. oldalon

További festett
színek a 7. oldalon

MENTATÜRKIZ
ZÖLD RAL6033

Automata süllyedő küszöbbel 
növelhető a nyílászáró hanggátlási 
tulajdonsága

40 mm vastag ajtólap vastagság,  
BB, PZ vagy WC zár kialakítással

Kiváló minőségű, prémium kategóriás JAN beltéri furnérozott ajtók a termé-

szetes anyagok kedvelőinek. A furnérozott ajtók egyedi erezetei életre keltik 

otthonát, irodáját!

Festett felületű ajtók hatalmas nagy előnye, hogy RAL, NCS színskála palettá-

járól választhat színt. Ezáltal könnyedén igazíthatja bármilyen kiegészítőjének 

felületét a JAN ajtajai megjelenéséhez saját elképzelése szerint.

Ajtólap Furnér és festett felületek

Festett kivitel

5mm-es hordozóval készült porszórt, selyemfényű festett, furatolt vagy tömör 

faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel a technológiával készült utólag szerelhető 

állítható tok, pántok (3db), zártest.

Furnér kivitel

Furnérozott, selyemfényű lakkozott tömör faforgácsbetétes ajtólap, ugyanezzel 

a technológiával készült utólag szerelhető állítható tok, pántok (3db), zártest. 

Természetes és kétszerkéselt valódi 
fafurnér paletta
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DHARMA MODELLEK

Festett Festett furnér Furnér
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PADDLE
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Bemutatóterem, iroda:
2040 Budaörs, Károly király utca 82/B
(+36-20) 500-5353, (+36-23) 416-101

www.jan.hu

® A JAN Vetrite kollekció a lenyűgöző elegancia és a funkció fúziója. A sokoldalú Vetrite üveg tökéletesen 
harmonizál a JAN prémium ajtókkal, és összeolvadásuk létrehozza AZ AJTÓT, ami otthonod ékszere, 
drágaköve lehet.

Deva 36 modell Vetrite Boulder üvegbetéttel  

Keretes tolóajtó modell Vetrite Boulder üvegbetéttel

Deva 37 modell Vetrite Boulder üvegbetéttel 

Keret nélküli tolóajtó modell Vetrite Boulder üvegbetéttel

JAN-VETRITE ajtócsalád

Prémium beltéri ajtó

KIVITELEK
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További kínálatunkról az                              oldalon tájékozódhat!

CLIFF

LAGOON CORUNDUM

GALAXY LANDSCAPE

GRAIN

CLOUDS

IGNITE

VETRITE MODELLEK
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KIVITELEK

NYITÁSIRÁNYOK

TOLÓAJTÓK

NYÍLÓ AJTÓK KIEGÉSZÍTŐ SZERKEZETEKKEL

ALAKOS AJTÓKNYILO AJTÓK

balos ajtó egyszárnyú ajtó alakos ajtójobbos ajtó

fal előtt futó egyszárnyú tolóajtó

falban futó egyszárnyú tolóajtó

sorolt felülvilágító tokosztós felülvilágító osztott blendés oldalvilágító

fal előtt futó kétszárnyú tolóajtó

falban futó kétszárnyú tolóajtó

Diva tolóajtó

tokon belül tolódó tolóajtó

kétszárnyú ajtó
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EGYÉB KIALAKÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

fix ablak tapétaajtó egyszárnyú
harmónika ajtó

AJTÓLAP ÉS TOK ILLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK

falcolt ajtó falcnélküli ajtó tokbanyíló ajtó

AJTÓLAP ÉS KIALAKÍTÁSOK

sarkos

TOK KIALAKÍTÁSOK

átfogó tok 6cm-es borítással átfogó tok 8cm-es borítással blokktok

TOKBORÍTÁS ILLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK TOKBORÍTÁS TÍPUSOK

gérbe vágott
borítás

kifutó illesztésű 
borítás

sarkos borítás
lehet: gérbe vágott, kifutó  

illesztésű, fix bende

normál borítás
lehet: gérbe vágottfix blende
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KIVITELEK - FALCOS

Üvegezések esetén az üveg betét helyett színazonos síkbetét választható.

Falcolt normál Falcolt normál fix blendével Falcolt normál osztott blendével
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Falcolt tokosztós felülvilágítóval Falcolt sorolt felülvilágítóval Falcolt sorolt oldalvilágítóval
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KIVITELEK - FALCNÉLKÜLI

Falcnélküli Falcnélküli fix blendével Falcnélküli osztott blendével
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Falc nélküli tokosztós felülvilágítóval Falc nélküli sorolt felülvilágítóval Falc nélküli sorolt oldalvilágítóval
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KIVITELEK - TOKBANYÍLÓ

Tokbanyíló Tokbanyíló fix blendével Tokbanyíló fix blendével

Üvegezések esetén az üveg betét helyett színazonos síkbetét választható.
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Tokbanyíló tokosztós felülvilágítóval Faburkolat rendszer
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KIVITELEK - TOLÓAJTÓ

Fal előtt futó karnisos tolóajtó

Fal előtt DIVA tolóajtó

Fal előtt futó alumínium díszléces tolóajtó

Falban futó tolóajtó

Üvegezések esetén az üveg betét helyett színazonos síkbetét választható.
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TAPÉTAAJTÓ

TAPÉTAAJTÓ METSZETRAJZ

A tapétaajtókhoz nincs szükség tokborításra és 
profilzárókra. Nincsenek látszó pántok, tokok.  
Az ajtó a fal síkjába simul.

Az ajtó akár a fallal teljesen megegyezően fest-
hető, tapétázható, így azzal teljesen egybefüggő 
falfelületet alkothat.

ELŐNYEI:

• letisztult, modern megjelenés

• könnyű és gyors szerelhetőség

• kedvező ár

• síkban záródó és tokbanyíló kivitel

• egyedi méretben

Tapétaajtó tokszerkezet 
és ajtólap
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Innovatív toló és nyílóajtók

Helytakarékos
falban futó tolóajtók 
és rejtett pántos 
tapétaajtók

ÉRVEK A HAGYOMÁNYOS 
AJTÓ ELLEN

• Kevesebb tervezési  
lehetőséget biztosít

• Sok helyet pazarol
• Nehéz kis területen  

használni

ÉRVEK ECLISSE MELLETT

• Több szabadság a kialakí-
tásban

• Maximális helykihasználás
• Megnyitja a kisebb tereket
• Innovatív, prémium termék
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ECLISSE CLASSIC KOLLEKCIÓ TOBORÍTÁST IGÉNYLŐ SZERKEZETEK

ECLISSE SYNTESIS KOLLEKCIÓ LÁTHATÓ TOKBORÍTÁST NEM IGÉNYLŐ SZERKEZETEK

ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE TAPÉTAAJTÓ KOLLEKCIÓ

ECLISSE 40 TAPÉTAAJTÓ KOLLEKCIÓ

UNICO
Egyszárnyú tokborításos 

tolóajtó szerkezet 

SYNTESIS LINE
Egyszárnyú tokborítás nélküli 

tolóajtó szerkezet

SYNTESIS LINE BATTENTE
Egyszárnyú tapétaajtó 

szerkezet

ECLISSE 40
Egyszárnyú tapétaajtó 

40°-os töréssel

EWOLUTO ESTENSIONE
Kétszárnyú tokborításos 

tolóajtó szerkezet, fúrható, 
terhelhető oldalfallal 

UNILATERALE
Tokborításos tolóajtó szerkezet 

két db egyszárnyú egymás 
mögé csúszó ajtólaphoz

NOVANTA
Egyszárnyú tokborításos  

tolóajtó szerkezet speciális 
osztott ajtólaphoz

TELESCOPICA UNICO
Egyirányba csúszó

kétszárnyú tokborításos
tolóajtó szerkezet

TELESCOPICA ESTENSIONE
Kétirányba csúszó 

négyszárnyú tokborításos 
tolóajtó szerkezet

ESTENSIONE
Kétszárnyú tokborításos 

tolóajtó szerkezet 

SYNTESIS LINE ESTENSIONE
Kétszárnyú tokborítás

nélküli tolóajtó szerkezet

SYNTESIS LINE BATTENTE 
ESTENSIONE

Kétszárnyú tapétaajtó szerkezet

ECLISSE 40 ESTENSIONE
Kétszárnyú tapétaajtó

40o-os töréssel

LUCE UNICO
Elektromos kapcsolók 
fogadására előkészített 

egyszárnyú tokborításos 
tolóajtó szerkezet 

SYNTESIS LUCE
Elektromos kapcsolók 
fogadására előkészített 
egyszárnyú tokborítás 

nélküli tolóajtó szerkezet

SYNTESIS BATTENTE VETRO  
TAPÉTAAJTÓ

Egyszárnyú üveg tapétaajtó

LUCE ESTENSIONE
Elektromos kapcsolók foga-

dására előkészített kétszárnyú 
tokborításos tolóajtó szerkezet 

SYNTESIS LUCE ESTENSIONE
Elektromos kapcsolók  
fogadására előkészített  
kétszárnyú tokborítás  

nélküli tolóajtó szerkezet

EWOLUTO UNICO
Egyszárnyú tokborításos

tolóajtó szerkezet, fúrható, 
terhelhető oldalfallal 
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Innovatív toló és nyílóajtók

Eclisse falban futó rendszerek
JAN prémium beltéri ajtó

Bemutatóterem, iroda:
2040 Budaörs, Károly király utca 82/B
(+36-20) 500-5353, (+36-23) 416-101

www.jan.hu

Unico
Egyszárnyú tokborításos tolóajtó szerkezet 

Syntesis Line
Egyszárnyú tokborítás nélküli tolóajtó szerkezet

Luce Unico
Elektromos kapcsolók fogadására előkészített  
egyszárnyú tokborításos tolóajtó szerkezet 
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Estensione
Kétszárnyú tokborításos tolóajtó szerkezet

Syntesis Luce
Elektromos kapcsolók fogadására előkészített  
egyszárnyú tokborítás nélküli tolóajtó szerkezet

Syntesis Line Estensione
Kétszárnyú tokborítás nélküli tolóajtó szerkezet
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Luce Estensione
Elektromos kapcsolók fogadására előkészített  
kétszárnyú tokborításos tolóajtó szerkezet 

Telescopia Unico
Egyirányba csúszó kétszárnyú tokborításos 

tolóajtó szerkezet

Telescopica Estensione
Kétirányba csúszó négyszárnyú tokborításos tolóajtó 
szerkezet
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Ewoluto Unico
Egyszárnyú tokborításos tolóajtó szerkezet, fúrható, 
terhelhető oldalfallal 

Novanta
Egyszárnyú tokborításos tolóajtó szerkezet speciális 
osztott ajtólaphoz

Unilaterale
Kétszárnyú tokborításos tolóajtó szerkezet
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NYITÁSIRÁNY MEGHATÁROZÁS

TANÁCSADÁS BELTÉRI AJTÓ 
KIVÁLASZTÁSÁHOZ

FELMÉRÉS

BEÉPÍTÉS

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

GARANCIA

Csapatunk és partnereink az  
alábbi szolgáltatások mellett  
biztosítják a kiváló minőségű  
JAN prémium beltéri ajtókat  

az ország egész területén:

FELMÉRÉS SEGÉDLET

ZÁRTÍPUSOK

Elsőként mérje meg a végleges padlószint és a falnyílás teteje közötti

távolságot, majd a falnyílás szélességét, végül pedig a fal vastagságát.

A beltéri ajtó tervezése nagyon összetett feladat, éppen ezért a 

könnyebb és jobb választás érdekében érdemes elhoznia magával 

az alábbi dokumentumokat, anyagokat:

- ingatlan alaprajzát

- hideg vagy melegburkolat mintáit

- a kívánt ajtók méreteinek és nyitásirányának listáját 

Csapatunk szakmai szemmel segít az Ön stílusa, igénye szerinti 

ajtóválasztásban.

Amennyiben ajánlatunk elnyerte tetszését, csapatunk felmérő 

kollégája felkeresi Önt, hogy elvégezzék a helyszíni tanácsadással 

egybekötött bejárást és felmérést. Egyedi méretben készülő termé-

keink esetében a méretazonos garanciát csak az általunk elvégzett 

felmérésért vállalunk, így megalapozva a minőségi végeredményt.

Csapatunk kiváló szakképzettségének köszönhetően a felmérést 

és a szállítást követően, pontosan, szakszerűen, garanciával és 

első osztályú minőségben történik a JAN prémium beltéri ajtók 

beépítése.

A megrendelt ajtókat és kilincseket az ország egész területén 

szakszerűen, sérülésmentesen szállítjuk el az Ön részére, kedvező 

díjazás mellett.

Minden Jan beltéri ajtóra garanciát és szervízháttér biztosítása 

mellett szavatosságot vállalunk. 

BB zár:

A beltéri ajtók alap esetben ezzel a zárral rendelkeznek. Ez az ún. normál, szakál-

las kulccsal működő zártest. Ideális választás normál szobaajtókhoz, mint példá-

ul nappali, gyerekszoba, előszoba, hálószoba.

PZ zár cilinderbetéttel:

Zárható helyiségek kialakításához ajánljuk, például irodákhoz, dolgozószobához, 

raktárhoz. A cilinderbetét nem tartozék.

WC zár:

Fürdőszobák és toalettek ajtaján alkalmazott zárási lehetőség. Könnyen zárható 

helyiségek kialakításához ajánljuk, például fürdőszobához, mellékhelyiségekhez.

BB - zár PZ - zár

cilinderbetéttel

WC - zár

FALNYÍLÁS MAGASSÁG
A végleges padlószinttől
mérje a magasságot!

FALNYÍLÁS SZÉLESSÉG
A kész falnyílást
mérje meg!

FALVASTAGSÁG
A kész falvastagságot mérje meg 
vakolattal vagy csempével együtt!
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SZÓSZEDET

ÁTFOGÓ TOK

Alapértelmezett toktípus a mai modern belső ajtók esetén. Ahogyan a neve is 

mutatja, a tok átfogja a falvégeket három oldalról. Ezért nagyon fontos a megfe-

lelő csomóponti kialakítás.

ÁTJÁRÓTOK

vagy más néven szabadnyílás tok: felépítése az átfogó tokkal megegyezik. Azon-

ban ennél a toknál nincsenek kialakítva pánthelyek, nincs benne gumitömítés, 

sem zárfogadó lemez.

NORMÁL FALCOS NYÍLÓ AJTÓ

Alapértelmezett nyitásmód beltéri ajtók esetén. Az ajtólap széle falcolt, rácsukó-

dik a tokra. Az ajtólap 3 db látszó pánttal van szerelve.

FALC NÉLKÜLI, MÁS NÉVEN REJTETT PÁNTOS NYÍLÓ AJTÓ

Az ajtólap él egyenes, homogén, falcolás nélküli. Az ajtólap belecsukódik a tok 

síkjába, pántok csukott állapotban nem láthatók. Ezáltal letisztult megjelenés 

érhető el.

KÉTSZÁRNYÚ NYÍLÓ AJTÓ

Nagyobb nyílások lezárásra alkalmas ajtó. Egy darab aktív és egy darab passzív 

szárnnyal. A passzív szárny felül a tokhoz, alul a padlóhoz rögzül letűző zárakkal. 

Szükség esetén a fixált szárny két mozdulattal oldható és nyitható.

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ

Falnyílás fölé, oldalfalra szerelt sínen mozgó ajtólap. Típustól függően átjárótok-

kal, vagy anélkül szállítva. Az ajtólap a falnyílás (vagy a tok) előtt fut, ezáltal az ajtó 

záródása nem egyenértékű a normál nyíló ajtó záródásával.

FURATOLT FAFORGÁCS BETÉT

Egyes termékeknél opcionálisan kérhető stabilizáló betét. Papírrács betét he-

lyett alkalmazzuk. Az ajtólap szerkezetét erősíti, az ajtólap áthallását csökkenti.

FURNÉR FELÜLET

Az ajtógyártásban a legnemesebb felület a furnér, amelyet Európa és Amerika 

különböző helyiről származó fafajtákból állítanak elő. A furnér természetes színét 

és rajzolatát az adott fa típusa határozza meg.

ALAKOS AJTÓ

Előfordulhat, hogy bizonyos falfelületek nem teszik lehetővé a hagyományos, 

álló téglalap alakú nyílások elhelyezését. Ilyenkor lehet szükség a lehetőségek-

hez igazodó, egyedi kialakítású ajtókra. Leggyakrabban lépcsőfeljáró alatt, vagy 

tetőterekben, mindkét esetben a lap felső éle ferde, így követve a belső tér ana-

tómiáját. E z a termék, igény szerint, lehet négy-, vagy ötszög alakú is.

GÉRBE VÁGOTT

Nyílászáróknál leginkább a tokok, lécek gyártásánál hasz nált módszer, amikor  

a keret illesztései 45 fokos szögben zárnak, hasonlatosan a képkeretekhez.

HANGGÁTLÓ AJTÓ

Akkreditált laborban bevizsgált és minősített, a hang terje dését gátló nyílászáró. 

A Full Doors hanggátló ajtajai akár 42 db hanggátlási tulajdonsággal rendelkez-

hetnek, termé szetesen erre a magas értékre elsősorban professzionális környe-

zetben (stúdiók, orvosi rendelők, moziszobák stb.) van igény. 

KLÍMABETÉT 

Ha az ajtó által határolt helyiségek levegőjének hőmérsék lete, páratartalma je-

lentősen eltérő, akkor az ajtólap elvete medhet. 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 ga rázs felé nyíló ajtók esetén indokolt.

MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD)

Az asztalosipar legnagyobb mennyiségben felhasznált faala pú alapanyaga. Jól 

alakítható, homogén anyag ezért alkalma zása nagyon széleskörű, ráadásul gyár-

tásánál a fa minden része feldolgozásra kerül, semmi nem vész kárba, ezért 

STUMPFOS, VAGY FALCNÉLKÜLI AJTÓ

Ez az ajtótípus letisztult képet mutat, mivel az ajtólapon nincs körben perem 

(falc), hanem a tokba simulva, azzal egy síkba záródik.

RÖNTGEN AJTÓ

Radioaktív terhelésnek kitett helyiségek izoláló nyílászáró ja, melynek két oldala 

és tokja meghatározott vastagságú ólomlemezzel készül. Bevizsgálása beszere-

lés után, a hely színen történik.

TOKBA NYÍLÓ AJTÓ

Ez a termék egészen egyedi kialakítású, ugyanis nem arra az oldalra nyílik, ame-

lyiken elhelyezkedik, hanem befelé, az ajtótok közepe felé. Ez a különleges meg-

oldás lehetővé teszi, hogy pl. az egy falon, egymás mellett elhelyezkedő ajtók 

ugyanúgy nézzenek ki zárt állapotban, függetlenül attól, hogy merre nyílnak.

I-ES KLÍMAOSZTÁLY ÉRTELMEZÉS

Beltéri ajtóink az I-es klímaosztály besorolásba tartoznak. Klimatikus igénye, 

hogy az ajtólap két oldala között nem lehet 5°C-nál nagyobb hőeltérés. Az ajtó-

lap “hideg oldalán” nem lehet 18 °C-nál hidegebb. Relatív páratartalom 30-50% 

között kell legyen. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy lakott ingatlanban vagy té-

len is temperált ingatlanban alkalmazható, fűtött terek közötti térelválasztáshoz. 

Garázsajtóknál, padlás fel-, vagy pince lejáróknál ezek a típusú ajtók vetemedés 

veszélynek vannak kitéve. Fürdőszobákon elszívó használata mellett vagy szellő-

zőráccsal alkalmazhatók.

BB ZÁRTEST

Alapértelmezett zárszerkezet beltéri ajtókban. Nomál “szakállaskulccsal” zárható.

WC ZÁRTEST

Opcionálisan elérhető zártípus. Főként vizes helyiségekben használatos, a zárás 

egyszerűbb és biztonságosabb. Rosszullét esetén kívülről is nyitható, ellentét-

ben a normál BB zárral. Kilincs vásárláskor figyelembe kell venni a kiválasztott 

zártípust, a kilincsnek kompatibilisnek kell vele lennie.

PZ ZÁRTEST

Opcionálisan elérhető zártípus. Hengerzárbetét fogadására alkalmas (de a zár 

a hengerzárbetétet nem tartalmazza). A hengerzárbetét biztonságosabb zárást 

tesz lehetővé, hiszen nem kapható hozzá sorszámozott kulcs. Ugyanakkor az aj-

tót nem teszi biztonsági ajtóvá!

MÁGNESES NYELVŰ ZÁRTEST

Falc nélküli, vagy más néven rejtett pántos ajtó modelleknél használt zártípus. 

Itt a tokra szerelt zárfogadó lemez mérete kisebb és nem hajlik rá a tokra, így 

ez sem látszik az ajtó frontjáról, mint ahogy a pántozás sem. A zártest nyelvét a 

zárfogadóban elhelyezett mágnes húzza ki, nem pedig rugós mechanika mint 

az általános záraknál. Ezáltal működése csendesebb és elegánsabb.

AUTOMATA KÜSZÖB

A korszerű ajtóknál, esztétikai és akadálymentesítési meg fontolásból, egyre rit-

kább a hagyományos, ún. átlépő küszöb. Ehelyett, ha a helyiség funkciója meg-

kívánja, az ajtólap aljába süllyesztett, láthatatlan automata küszöb teljesít szol-

gálatot.  ajtólap aljába bemarható alumínium profil. Az ajtó becsukásakor egy 

gumi csík ereszkedik le a profilból, amely a lezár a padlóra, vagy burkolatváltóra. 

Ezáltal elzárja a beáramló levegő és a beszűrődő fény útját. 
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Sarkos ajtólap élkialakítás Alakos kialakításFuratolt faforgács lapszerkezet

33 dB hanggátló ajtó 30 perces tűzgátló ajtó

Fal előtt futó tolóajtó kivitelValódi fafurnér felület

37 dB hanggátló ajtó röntgen ajtó

Egyedi méretben is
rendelhető termék

Falban futó tolóajtó kivitelKét ajtópánt kialakítás

42 dB hanggátló ajtó

klímatechnikai ajtó

füstgátló ajtó

Kétszárnyú kivitel

Diva tolóajtó kivitel

IKON MAGYARÁZAT

EGYEDI AJTÓ

Az ajtó egyediségét egyrészt a szélesebb körű modell- és színválaszték, de leg-

főképpen az ajtó mérete adja. A gyártók adott profilrendszerrel, vasalatokkal és 

gyártástechnológiával dolgoznak. Ezen belül van csak lehetőség a saját igények 

kielégítésére. Ugyanakkor nagy könnyebbség, hogy az egyedi ajtók igazodnak a 

rendelkezésre álló falnyílás méreteinkhez, nem pedig nekünk kell alkalmazkod-

nunk szabványokhoz. Különösen fontos tulajdonság ez például lakótelepi panel 

lakásoknál, vagy régi építésű családi házaknál. Ahol rendszerint a meglévő fal-

nyílások nem a mai Magyar Szabványnak felelnek meg.
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Legnépszerűbb klasszikus kilincsgarnitúrák
JAN Prémium Beltéri Ajtókhoz

ZOE
Fényes réz

DARA
Matt króm

PRISMA
Fényes króm

DALIA
Szatén bronz
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Legnépszerűbb modern kilincsgarnitúrák
JAN Prémium Beltéri Ajtókhoz

CHEVRON
Szuperantracit

LUXURY
PVD szatén vörösréz

VITA 02
PVD grafit

STOUT WATCH
Titánium arany

520 W 28 Street, New York
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Legnépszerűbb design kilincsgarnitúrák
JAN Prémium Beltéri Ajtókhoz

INFINITO
Matt fekete

CONCA
Szuper szatén réz

TOTAL
Szuperantracit

PRISMA
Fényes króm
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