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Bejárati ajtók 90/100/140 cm, egyedi 
tele betétes vagy üveges 

- 68 mm vastagságú, gumitömítéssel, keményfa 
küszöbbel, eurofalcos kivitelben 

- Több ponton záródó Roto vasalattal 
- Üveg és fabetét 
- Tetszőleges elrendezéssel 
- Választható üvegfajtákkal 

Anyaga: - réteg ragasztott borovi fenyő 
- hossztoldott, rétegragasztott borovi fenyő 
- réteg ragasztott luc fenyő 
- réteg ragasztott meranti tölgy 
- réteg ragasztott tölgy 

Felület: - lazúr festék 
- Milesi kültéri felületkezelő rendszer 
- szín: egyedi igénynek megfelelően 



75/90/100/140 cm, egyedi 
tele betétes vagy üveges Belső ajtók 

Fa: -Tok: utólag szerelhető, pallótokos, gerébtokos, 
kivitelben, gumi szigeteléssel a halk záródásért. 

- Méret: igény szerint 
- Küszöb: keményfa vagy küszöb nélkül 
-Anyaga: borovi fenyő, lucfenyő, tölgy, bükk 

Furnérozott: 
-Tok: utólag szerelhető illetve pallótokos kivitelben 
gumi szigeteléssel 

- Sík vagy osztott ajtólap felület 
- Furnér igény szerint 
- Zárral, kilinccsel 

Felületkezelés: 
- Lazúr 
- Milesi beltéri felületkezelő rendszer 
- Szín: igény szerint 



Extra hőszigetelésű ablak 

Lemezeit ajtók 

Erkélyajtók 
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... 

68 mm vastagságú, gumitömítéssel és 
hőhídmentes vízvetővel ellátott, eurofalcos kivitelű. 
Gázos és egyéb üveggel. 
K = 1,1 W/m2K hőáteresztő tényezővel. 

Standard hőszigetelésű ablak 
68 mm vastagságú, gumitömítéssel, alumínium vízvetővel, 
eurofalcos kivitelben. 
Fokozottan hőszigetelt 4-16-4 mm szerkezetű 
K = 1,4 W/m2K hőáteresztő tényezővel. 
Roto vasalattal. Szabvány és egyedi méretek, 
különböző formában, igény szerint. 
Üvegfelületek megosztása ragasztott 
vagy valódi fa osztóval. 

Elérhetőségek: 
Kiss&Társai 97 Kft. 
H-4220 Hajdúböszörmény, Gyöngyvirág u. 15. 
Telephely: 
H-4220 Hajdúböszörmény, Móra Ferenc u. 50. 
Tel./Fax: (52) 371-455 
Mobil: (20) 440-9925 • (20) 564-0604 
E-mail: kiss79.vipmail.hu • vwvw.kissestarsai.hu 

Erezetnyomott, 
lemezeit ajtók: - Tele illetve üveges kivitelben 

- Tok: igény szerint 
- Zárral, kilinccsel, küszöbbel 

Farost lemezeit 
ajtók: - 75/90/100/egyedi 

- Tele vagy félig üveges kivitelben 
- Zárral, kilinccsel, küszöbbel 

- 68 mm vastagságú, gumitömítéssel 
- Keményfa küszöbbel 
- Eurofalcos kivitelben 
- Választható üvegfajtával 
- Több ponton záródó Roto vasalattal 


