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Beltéri
furnérozott
faajtók

ROYAL

…. az ajtók királya!
A fa a természet adománya.
Minden fa más és más. Az
erezetek, a színek, a struktúrák különbözõsége emeli ki
a valódifa furnéros felület
igazi szépségét.

Aki a különleges értékekre
helyezi a hangsúlyt, a valódifa
ROYAL szériával a természet
és természetesség egy darabját viheti otthonába.

A ROYAL SL ajtócsalád a
legmagasabb szintû gyártástechnológiával, válogatott valódi furnérok felhasználásával készül.

Az SL típusnév a Softline
rövidítésébõl ered. Softline,
azaz lágy vonalak. Ezeknél a
termékeknél a ter vezõk
igyekeznek elkerülni az éles
éleket, sarkokat, helyette
ívelt, kerekített formákkal
dolgoznak. Ez a megoldás
nemcsak esztétikailag nyújt
igényes megjelenést, de a termékek ennek köszönhetõen
kevésbé sérülékenyek is.

A speciális sarokillesztéseknek köszönhetõen tökéletes az élek csatlakozása. A
tokban elhelyezett három oldali gumitömítés jó hangcsillapítást és légzárást
biztosít.
A ROYALSOFT-SL tokokat nemcsak
standard DIN szabványos szélességû falakra lehet szerelni. Az állítási lehetõségnek
köszönhetõen, mely -4 / + 16 mm, bármilyen köztes méretre is csatlakoztatható.
A megbízható és tartós mûködés fontos
feltétele, hogy az alkalmazott vasalatok a
legjobb minõségûek legyenek.
A szabályozható rozsdamentes zárellenlemez hosszú élettartamot és pontos
beállítási lehetõséget biztosít.
Az ajtólapok igény szerint különbözõ
betétszerkezettel rendelhetõk, úgymint papírrácsos, furatos- és tömör forgácslapos
kivitelben.
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Mûszaki adatok:
Típus:
ROYAL
Felület:
Valódi furnér, lakkozott, ill. festhetõ
aktuális furnérválaszték szerint
Lapszerkezet:
Papírrács/furatos forgácslap/tömör
forgácslap betét
Méretezés:
DIN szabvány szerint
Lapvastagság:
40 mm
Élkiképzés:
furnérozott szögletes vagy kerekített
Pánt:
Standard V3420 ill.V4426
nikkelezett
Zár:
BB/PZ/WC zár
Kiegészítõk:
Kitekintõ optika, szellõzõrács,
süllyedõ küszöb, üvegkivágások
Klímaosztály:
I, II, III,
Funkció:
Hanggátló, tûzgátló, bejáratibiztonsági

