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„P” KÜLTÉRI FA AJTÓK

LEMEZES TECHNOLÓGIA
A „P” KÜLTÉRI AJTÓK ALAPVETŐ JELLEMZŐJE  
AZ INNOVATÍV GYÁRTÁSI TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA 

Ez a technológia lehetővé teszi a fából készült ajtók szépségének megőrzését, egyben kiküszöbölve a hagyományos 
ajtóbetétes technológiákkal járó problémák nagy részét, mint például: az ajtópanelek száradása és elcsúszása, az 
ajtószárnyak ferdülése, az egyes ajtóelemek egyenetlen elszíneződése, a burkolatok megrepedése és hullámosodása, 
valamint a csatlakozások kitöltésével járó problémák.

Az ERKADO példa egy családi vállalkozás rendkívüli sikerére a világpiacon. A gyártási potenciál bátor és határozott 
fejlesztésének, valamint az új kollekciók bevezetésének köszönhetően ma az emberek egyre gyakrabban nyitják... 
az ERKADO ajtókat. 

Az ERKADO egy kereskedelmi név, amely 2010 óta magába foglalja a kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és export 
tevékenységeket a beltéri ajtók, kültéri ajtók és ajtókeretek gyártása és értékesítése terén. Az új gyártócsarnokok 
megnyitásának, valamint az ERKADO márka dinamikus  fejlődésének eredményeként a  cég megalapításának 
40. évfordulóján beléptünk a vezető ajtógyártók körébe. Az innováció, a technológiai rugalmasság és az új piaci 
kihívások megtalálása teszi lehetővé, hogy kiváló minőségű termékeket kínálhassunk, elfogadható áron. 

A céget Kozłowski Zbigniew  asztalosmesteralapította, aki első szakmai  leckéket a szintén asztalos édesapjától kapta. 
Az üzem 1976-ban alakult Chwałowice-ban, a kárpátaljai vajdaságban. Ennek eredményeképpen az ERKADO 
márka  nem csupán több mint 40 éves tapasztalaton, de  szilárd családi  hagyományokon is alapszik.
Tevékenységének kezdeti időszakában a cég tágan értelmezett asztalos- és ácsmunkákkal foglalkozott, azaz ajtók, 
ablakok, stb. gyártásával magán felhasználók számára. Ebben az időszakban a cég megtanulta a  rugalmasan álljon 
hozzá Ügyfelei igényeihez, ami lehetővé tette, hogy a legszokatlanabb megrendelést is meg tudják valósítani. Idővel 
a piaci trendek miatt megnőtt a kereslet a fa nyílászárókra. A termék legjobb minősége és a Vevők megelégedettsége 
érdekében. Innovációs technológiai megoldásokat vezettek be, a hatékony irányítás és beruházások révén pedig a 
cég megerősítette piaci pozícióját. A cég fokozatosan szűkítette a tevékenységének profilját főleg a külső faajtók 
és belső panelajtók gyártására. További lépéseket tettek egy modern géppark megvásárlása irányában, melynek 
köszönhetően bevezették a   panelajtók ajtógyártási technológiát, ami jelentősen javította a termékek minőségét.

Az iparág egyik vezető szereplőjeként a cég számos jótékonysági tevékenységet folytat és számos kezdeményezést, 
tevékenységet és egyéni személyt támogat.
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FIGYELEM!
¢¢ A borítólemezre szánt faanyagok eltérő színnel, szerkezettel és konzisztenciával rendelkeznek. Akár egy fa esetében is jelentős különbségek fordulhatnak 

elő. Ezek a természetes fára jellemző tulajdonságok és nem képezhetik reklamációs panaszok alapját.
¢¢ A fa egyedi színe és az alkalmazott fedőlakk vastagsága jelentősen befolyásolja az átlátszó bevonat (lazúr) végső színét.
¢¢ A bemutatott színek kizárólag szemléltető jellegűek és nem szolgálhatnak színmintaként.
¢¢ Tekintettel arra, hogy a napfény és a csapadékvíz károsan hat minden típusú festett felületre, javasoljuk tetőszerkezet használatát a kültéri ajtók felett, 

lehetőleg nyitott szélfogó kialakításával.



MŰSZAKI LEÍRÁS

Vízálló meranti, tölgy vagy fenyő 
rétegelt lemez,  
vastagság: 7 mm* vagy 12 mm*

Tömítés

Hőszigetelő  
  poliuretán hab,  
vastagság: 46 mm* vagy 58 mm*

Fenyőből készült ajtószárny 
tok, fenyő, tölgy vagy meranti 
elemekkel

75 x 20 mm hőszigetelő betéttel ellátott  
alumínium küszöb

Természetes mahagóni-meranti, tölgy vagy fenyő 
lappal borított, 60 x 100 mm fa tok 

AJTÓ 72 mm
¢■ Hőátbocsátási tényező  
Ud<0,90 W/m2K
¢■ Anyag: tölgy, fenyő vagy meranti
¢■ Szerkezet

– ajtólap vastagsága: 72 mm
– tömítés az ajtólapban és a tokban
– falcos rendszerű ajtó
–  az ajtószárny külső borítása 12 mm vagy 7 mm vastagságú tölgy, fenyő vagy 

meranti fa vízálló lemezből készült 
–  az ajtószárny belső szerkezetét 58 mm vastagságú (7 mm-es furnérlemez), 

illetve 48 mm vastagságú (12 mm furnérlemez) poliuretán habszigeteléssel 
töltött betét alkotja

–  fenyő+tölgy vagy fenyő+meranti fából készült, lemezzel és „C” profillal 
megerősített belső szerkezet tok

–  betörésgátló váz a zsanér felőli oldalon
¢■ Tok

–  ragasztott rétegelt fa, tölgy, fenyő vagy meranti elemekkel,  
100 mm x 60 mm méretben

–  hőzáras alumínium vagy fa küszöb
¢■ Kialakítás

–  háromrétegű hidrodinamikai módszerrel végzett festés vízalapú festékekkel 
az ERKADO színpalettája alapján vagy RAL fedőfestékekkel felár ellenében, a 
RAL 9016 (fehér) és RAL 7016 (antracit) kivételével (49. oldal) 
¢■ Méretek 

–  a típusra jellemző méretek a táblázat szerint (48. oldal) 
–  elérhető nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért 

fizetendő felár nélkül. A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 
210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb
¢■ Szabványos felszereltség

–  2 független többpontos zár, 72 mm tengelytáv
–  négy zsanér 3 síkú szabályozással
–  44 mm vastagságú (kétkamrás) REFLEX BARNA üvegezés az alábbi modellek 

esetében: P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, P25, P28, 
P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, P49, P51, P52, P53, P96, 
P102, P93, P108, P109, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, P118, 
P138, P140, P141, P143, P144

–  54 mm vastagságú (kétkamrás) REFLEX BARNA üvegezés az alábbi modellek 
esetében: P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P47, P50, P54, P55, 
P60, P61, P62, P63, P64, P65, P67, P69, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, 
P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, P101, 
P103, P104, P105, P106, P107, P119, P128, P129, P130, P131, P132, P133, 
P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, P147, P148, P150

–  70 mm vastagságú (háromkamrás) REFLEX BARNA üvegezés az alábbi 
modellek esetében: P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, P98, P130, 
P132, P133, P135, P136

–  hőzáras alumínium vagy fa küszöb
–  rozsdamentes díszlemezek az alábbi modellek esetében: P42, P44, P46, P48, 

P57, P58, P66, P68, P70, P81, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, P103, 
P104, P105, P106, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136

–  fekete lakkozott üvegű üvegezés az alábbi modellek esetében: P120, P121, 
P122, P123, P124, P125, P126, P127

¢■ Kiegészítők felár ellenében
–  kilincs
–  35/65 betétek
–  fogó
–  biometrikus zár
–  ajtókitekintő
–  riasztó reed-érzékelő

–  elektromos zár - csak 1- vagy 
2-betétes hevederzár esetében

–  1- vagy 2-betétes hevederzár
–  fa csepegtető csatorna (befelé 

nyíló ajtó esetében)

7 mm* modellek:  P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P42, P44, P46, 
P47, P48, P50, P54, P55 ,P57, P58 P60, P61, P62, P63, P64, 
P65, P66 P67, P68,P69, P70 P71, P72, P73, P74, P75, P76, 
P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, 
P99, P100, P101, P103, P104, P105, P106, P119, P128, P129, 
P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136, P137, P139, 
P142, P145, P146, P147, P148, P150

12 mm** modellek:  P1, P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, 
P25, P28, P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, 
P49, P51, P52, P53, P96, P102, P93, P108, P109, P111, P112, 
P113, P114, P115, P116, P117, P118, P120, P121, P122, 
P123, P124, P125, P126, P127, P138, P140, P141, P143, 
P144
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Betörésgátló váz „C” acél profil

Szerkezeterősítő lemezek

Zsanér

Tömítés

Tömítés

Vasalt fa küszöb
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MŰSZAKI LEÍRÁS

Tömítés

Fésűs tömítés 

Lehúzó kefe  
(befelé nyíló ajtó esetében)

Betörésgátló váz „C” acél profil

Szerkezeterősítő lemezek

Vízálló meranti vagy tölgy 
rétegelt lemez, vastagság:  
7 mm vagy 12 mm

Tömítés

Tömítés

Zsanér

Alumínium 
csepegtető csatorna  
(befelé nyíló ajtó 
esetében)
– felár

Hőszigetelő  
  poliuretán hab, vastagság: 
58 mm vagy 68 mm

Fenyőből készült ajtószárny tok, 
mahagóni-meranti vagy tölgy 
elemekkel

120 x 20 mm hőszigetelő betéttel 
ellátott alumínium küszöb

Természetes mahagóni-meranti, tölgy vagy fenyő 
lappal borított, 60 x 100 mm fa tok AJTÓ 82 mm

¢■ Hőátbocsátási tényező  
Ud < 0,78 W/m2K
¢■ Anyag: meranti, tölgy vagy fenyő
¢■ Szerkezet 

– ajtólap vastagsága: 82 mm
– tömítés az ajtólapban és a tokban
– falcos rendszerű ajtó
–  az ajtószárny külső borítása 12 mm vagy 7 mm vastagságú mahagóni 

meranti, tölgy vagy fenyő vízálló lemezből készült
–  az ajtószárny belső szerkezetét 58 mm vagy 68 mm vastagságú poliuretán 

habszigeteléssel töltött betét alkotja
–  fenyő+meranti vagy fenyő+tölgy fából készült, lemezzel és „C” profillal 

megerősített belső szerkezet tok 
–  betörésgátló váz a zsanér felőli oldalon
¢■ Tok 

–  ragasztott rétegelt fa, mahagóni-meranti, tölgy vagy fenyő elemekkel, 
100 mm x 60 mm méretben

–  hőzáras alumínium vagy fa küszöb
¢■ Kialakítás

–  háromrétegű hidrodinamikai módszerrel végzett festés vízalapú festékekkel 
az ERKADO színpalettája alapján vagy RAL fedőfestékekkel felár ellenében, a 
RAL 9016 (fehér) és RAL 7016 (antracit) kivételével (49. oldal)
¢■ Méretek

–  a típusra jellemző méretek a táblázat szerint (48. oldal)
–  elérhető nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért 

fizetendő felár nélkül. A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 
210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb
¢■ Szabványos felszereltség

–  1-betétes hengerzár, 72 mm tengelytáv
–  négy zsanér 3 síkú szabályozással
–  54 mm vastagságú (kétkamrás) REFLEX BARNA üvegezés az alábbi modellek 

esetében: P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, P25, P28, 
P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, P49, P51, P52, P53, P96, 
P102, P93, P108, P109, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, P118, 
P138, P140, P141, P143, P144

–  64 mm vastagságú (kétkamrás) REFLEX BARNA üvegezés az alábbi modellek 
esetében: P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P47, P50, P54, P55, 
P60, P61, P62, P63, P64, P65, P67, P69, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, 
P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, P101, 
P103, P104, P105, P106, P107, P119, P128, P129, P130, P131, P132, P133, 
P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, P147, P148, P150

–  80 mm vastagságú (háromkamrás) REFLEX BARNA üvegezés az  
alábbi modellek esetében: P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, P98, 
P130, P132, P133, P135, P136

–  hőzáras alumínium vagy fa küszöb
–  rozsdamentes díszlemezek az alábbi modellek esetében: P42, P44, P46, P48, 

P57, P58, P60, P66, P68, P70, P81, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, 
P103, P104, P105, P106, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, 
P136

–  fekete lakkozott üvegű üvegezés az alábbi modellek esetében: P120, P121, 
P122, P123, P124, P125, P126, P127
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  74 mm-es re�exiós biztonsági üveg   100 mm-es re�exiós biztonsági üveg
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  80 mm-es re�exiós biztonsági üveg
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  74 mm-es re�exiós biztonsági üveg   100 mm-es re�exiós biztonsági üveg

1 db

30 mm magas x 64 mm 
széles hőszigetelő betét 

Vasalt fa küszöb

¢■ Kiegészítők felár ellenében
–  kilincs
–  45/65 betétek
–  fogó
–  biometrikus zár
–  ajtókitekintő
–  riasztó reed-érzékelő

–  elektromos zár
–  2-betétes hevederzár
–  hőszigetelő betét küszöbhöz
–  alumínium csepegtető csatorna 

(befelé nyíló ajtó esetében)
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PASSZÍV AJTÓK

MŰSZAKI LEÍRÁS

Fésűs tömítés 

Tömítés

Betörésgátló váz „C” acél profil

Szerkezeterősítő lemezek

Vízálló meranti vagy tölgy rétegelt lemez, 
vastagság: 7 mm vagy 12 mm

Tömítés

Tömítés

Tömítés

Alumínium 
csepegtető csatorna  
(befelé nyíló ajtó 
esetében)
– felár

Lehúzó kefe  
(befelé nyíló ajtó esetében)

Hőszigetelő  
 poliuretán hab, vastagság: 78 mm

Fenyőből készült ajtószárny tok, 
mahagóni-meranti elemekkel

120 x 20 mm hőszigetelő betéttel ellátott  
alumínium küszöb

Természetes mahagóni-meranti vagy tölgy lappal 
borított, 80 x 100 mm fa tok AJTÓ 102 mm

¢■ Hőátbocsátási tényező  
Ud = 0,63 W/m2K
¢■ Anyag: meranti vagy tölgy
¢■ Szerkezet 

– ajtólap vastagsága: 102 mm
– tömítés az ajtólapban és a tokban
– falcos rendszerű ajtó
–  az ajtószárny külső borítása 12 mm vastagságú mahagóni meranti vagy 

tölgy vízálló lemezből készült
–  az ajtószárny belső szerkezetét 78 mm vastagságú poliuretán 

habszigeteléssel töltött betét alkotja
–  fenyő+meranti vagy fenyő+tölgy fából készült, lemezzel és „C” profillal 

megerősített belső szerkezet tok 
–  betörésgátló váz a zsanér felőli oldalon
¢■ Tok 

–  ragasztott rétegelt fa, mahagóni-meranti vagy tölgy elemekkel,  
100 mm x 80 mm méretben

–  hőzáras alumínium vagy fa küszöb
¢■ Kialakítás

–  háromrétegű hidrodinamikai módszerrel végzett festés vízalapú 
festékekkel az ERKADO színpalettája alapján vagy RAL fedőfestékekkel 
felár ellenében, a RAL 9016 (fehér) és RAL 7016 (antracit) kivételével 
(49. oldal)
¢■ Méretek

–  a típusra jellemző méretek a táblázat szerint (48. oldal)
–  elérhető nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért 

fizetendő felár nélkül.
  A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 212 cm-nél magasabb és 

106 cm-nél szélesebb.
¢■ Szabványos felszereltség

–  1-betétes hengerzár, 92 mm tengelytáv
–  három zsanér „3D” síkú szabályozással
–  74 mm vastagságú (háromkamrás) REFLEX BARNA üvegezés
–  100 mm vastagságú (négykamrás) REFLEX BARNA üvegezés az alábbi 

modellek esetében: P42, P44, P48, P57, P66, P68, P70, P98, P130, P132, 
P133, P135, P136

–  hőzáras alumínium vagy fa küszöb
–  rozsdamentes díszlemezek az alábbi modellek esetében: P42, P44, P46, 

P48, P57, P58, P66, P68, P70, P81, P82, P95, P97, P98, P99, P100, P101, 
P102, P103, P104, P105, P106, P128, P129 ,P130, P131, P132, P133, 
P134, P135, P136
¢■ Kiegészítők felár ellenében

–  kilincs
–  60/65 betétek
–  fogó
–  biometrikus zár
– 2-betétes hengerzár
–  ajtókitekintő
–  elektromos zár
– hőszigetelő betét küszöbhöz
– alumínium csepegtető csatorna (befelé nyíló ajtó esetében)
–  riasztó reed-érzékelő

re�exbiztonsági
üveg

�oat

3 3 420 20 20 20 204

biztonsági
üveg

biztonsági 
üveg

re�ex

�oat

3 3 3 34 4

  54 mm-es re�exiós biztonsági üveg

re�exbiztonsági
üveg

�oat

3 3 414 14 4

extra 44 mm-es re�exiós biztonsági üveg

  80 mm-es re�exiós biztonsági üveg

biztonsági
üveg

�oat

3 3 420 20 20 20 204 20 4

�oat

biztonsági
üveg

biztonsági 
üveg

re�ex

�oat

3 3 3 34 4

re�ex

16

�oat

4

  74 mm-es re�exiós biztonsági üveg   100 mm-es re�exiós biztonsági üveg
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4

  74 mm-es re�exiós biztonsági üveg   100 mm-es re�exiós biztonsági üveg

1 db

30 mm magas x 64 mm 
széles hőszigetelő betét 

Vasalt fa küszöb
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Fésűs tömítés 

Tömítés

Lehúzó kefe  
(befelé nyíló ajtó esetében)

MŰSZAKI LEÍRÁS

Betörésgátló tüskék „C” acél profil

Szerkezeterősítő lemezek

Vízálló meranti vagy tölgy 
rétegelt lemez, vastagság: 12 mm

Tömítés

Tömítés

Alumínium 
csepegtető csatorna  
(befelé nyíló ajtó 
esetében)
– felár

Hőszigetelő  
 poliuretán hab, vastagság: 78 mm

Fenyőből készült ajtószárny tok, 
mahagóni-meranti vagy tölgy 
elemekkel

120 x 20 mm hőszigetelő betéttel 
ellátott alumínium küszöb

Természetes mahagóni-meranti vagy tölgy lappal 
borított, 80 x 100 mm fa tok AJTÓ 102 mm FALC NÉLKÜLI

¢■ Hőátbocsátási tényező  
Ud = 0,64 W/m2K
¢■ Anyag: meranti vagy tölgy
¢■ Szerkezet 

– ajtólap vastagsága: 102 mm
– tömítés az ajtólapban és a tokban
– falc nélküli ajtó
–  az ajtószárny külső borítása 12 mm vastagságú mahagóni meranti vagy 

tölgy vízálló lemezből készült
–  az ajtószárny belső szerkezetét 78 mm vastagságú poliuretán 

habszigeteléssel töltött betét alkotja
–  fenyő+meranti vagy fenyő+tölgy fából készült, lemezzel és „C” profillal 

megerősített belső szerkezet tok 
–  három rejtett zsanér
–  betörésgátló tüskék
¢■ Tok 

–  ragasztott rétegelt fa, mahagóni-meranti vagy tölgy elemekkel,  
107 mm x 80 mm méretben

–  fa küszöb
¢■ Kialakítás

–  háromrétegű hidrodinamikai módszerrel végzett festés vízalapú 
festékekkel az ERKADO színpalettája alapján vagy RAL fedőfestékekkel 
felár ellenében, a RAL 9016 (fehér) és RAL 7016 (antracit) kivételével 
(49. oldal)
¢■ Méretek

–  a típusra jellemző méretek a táblázat szerint (48. oldal)
–  elérhető nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért 

fizetendő felár nélkül.
  A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 212 cm-nél magasabb és 

106 cm-nél szélesebb.
¢■ Szabványos felszereltség

–  1-betétes hengerzár, 72 mm tengelytáv
–  három rejtett zsanér „3D+ síkú szabályozással
–  74 mm vastagságú (háromkamrás) REFLEX BARNA üvegezés
–  100 mm vastagságú (négykamrás) REFLEX BARNA üvegezés az alábbi 

modellek esetében: P42, P44, P48, P57, P66, P68, P70, P98, P130, P132, 
P133, P135, P136

–  hőzáras alumínium vagy fa küszöb
–  rozsdamentes díszlemezek az alábbi modellek esetében: P42, P44, P46, 

P48, P57, P58, P66, P68, P70, P81, P82, P95, P97, P98, P99, P100, P101, 
P102, P103, P104, P105, P106, P128, P129 ,P130, P131, P132, P133, 
P134, P135, P136
¢■ Kiegészítők felár ellenében

–  kilincs
–  60/65 betétek
–  fogó
–  biometrikus zár
– 2-betétes hengerzár
–  ajtókitekintő
–  elektromos zár
– hőszigetelő betét küszöbhöz
– alumínium csepegtető csatorna (befelé nyíló ajtó esetében)
–  riasztó reed-érzékelő

re�exbiztonsági
üveg

�oat

3 3 420 20 20 20 204
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üveg

biztonsági 
üveg

re�ex

�oat

3 3 3 34 4

  54 mm-es re�exiós biztonsági üveg
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�oat

biztonsági
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  74 mm-es re�exiós biztonsági üveg   100 mm-es re�exiós biztonsági üveg
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  74 mm-es re�exiós biztonsági üveg   100 mm-es re�exiós biztonsági üveg

6



ALKALMAZHATÓ ÜVEGTÍPUSOK  
(alap esetben: REFLEX üvegezés)

ANTISOL 
A napenergia áteresztési képességet csökkentő, barna anyaggal enyhén 
színezett napvédő üveg. Segít megakadályozni a helyiségek túlmelegedését. 
Emellett, védelmet nyújt az ultraibolya sugárzásra érzékeny objektumok 
számára.

REFLEX (stopsol) 
Fokozott napfény-ellenőrző tulajdonsággal rendelkező üveg. Javítja a vizuális 
hatást és diszkrét biztonságérzetet biztosít. Ez a hatás az üveg egyik oldalának 
fémoxid réteggel történő bevonása biztosítja. A Tükör világosabb oldalán 
tartózkodó személyek saját tükröződésüket látják és láthatók a sötétebb 
oldalon álló személyek számára. Ha a világosabb oldalon álló személy nagyon 
közel lép az üveghez, láthatja a sötétebb oldalon található tárgyakat.

KÉTIRÁNYÚ TÜKÖR 
Olyan üveg, amelynek mindkét oldala fémoxid réteggel van bevonva. Általában 
válaszfalként használják olyan helyiségek között, amelyek közül az egyik 
el van sötétítve. A tükör világosabb oldalán tartózkodó személyek saját 
tükröződésüket látják és láthatók a sötétebb oldalon álló személyek számára.

TEJÜVEG
Egyik oldalán szatén matt lakkal fedett üveg, minek köszönhetően az üveg 
„átereszti” a fényt, de nem átlátszó.

P4 BETÖRÉSGÁTLÓ
Két színtelen üvegtáblából áll, amelyek között egy réteg betörésgátló fólia 
helyezkedik el. A fóliának köszönhetően törés esetén az üveg nem esik szét 
apró darabokra. Az ütés helyén sugárirányba terjeszkedő repedések jönnek 
létre. A P4 üveg kizárólag színtelen változatban kapható.

BIZTONSÁGI ÜVEG 33.1
Olyan üveg, amely minimálisra csökkenti az üvegezés közelében és az 
üvegezett helyiségekben tartózkodó személyek sérülésének kockázatát. A 
kockázatot képezhetik a törött üveg darabjai, valamint a tűzzel járó jelenségek 
- láng, gázok és hősugárzás is. Az üveg akkor nevezhető „biztonsági” üvegnek, 
ha gyártási vagy csatlakoztatási technikája lehetővé teszi az esetleges 
deformációk, ütések vagy tűz által okozott károk korlátozását.
A 33.1 jelölés azt jelenti, hogy az üveget 2 darab 3 mm-es üvegtábla és 
egy réteg fólia alkotja. A 33.1 biztonsági üveg a 02. osztályba tartozik. 
Leggyakrabban lakásokban, iskolákban, irodákban alkalmazzák. Védelmet 
nyújt sérülések ellen. Belső robbanásveszéllyel fenyegetett épületekben is 
használható.

HOMOKFÚVOTT ÜVEG 
A homokfúvási eljárás során az üveget mechanikus mattírozási eljárásnak 
vetik alá, homokszemcsék nagy nyomással történő ütköztetésével. 
Ez az eljárás lehetővé teszi az üveg tetszőleges, katalógusainkból kiválasztott 
vagy  az ügyfél által benyújtott mintával történő díszítését. Elérhető matt 
minta vagy fordítva - áttetsző minta hatás.
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KÜLTÉRI AJTÓK VÁLASZTÉKA

¢¢ P6 old. 35

¢¢ P3 old. 37 ¢¢ P5 old. 37¢¢ P2 old. 38¢¢ P1 old. 38

¢¢ P11 old. 38

¢¢ P4 old. 38

¢¢ P13 old. 35¢¢ P12 old. 35 ¢¢ P14 old. 35

¢¢ P16 old. 37

¢¢ P15 old. 38

¢¢ P18 old. 39¢¢ P17 old. 39

¢¢ P23 old. 36

¢¢ P19 old. 37

¢¢ P7 old. 25 ¢¢ P8 old. 29 ¢¢ P9 old. 29

¢¢ P21 old. 29

¢¢ P10 old. 29

¢¢ P22 old. 24

¢¢ P20 old. 26

¢¢ P24 old. 30 ¢¢ P25 old. 30
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¢¢ P36 old. 35 ¢¢ P39 old. 36

¢¢ P49 old. 36

¢¢ P45 old. 37

¢¢ P35 old. 38

¢¢ P38 old. 39

¢¢ P31 old. 33 ¢¢ P32 old. 34

¢¢ P29 old. 35 ¢¢ P30 old. 36

¢¢ P33 old. 37

¢¢ P41 old. 26

¢¢ P37 old. 29 ¢¢ P40 old. 30

¢¢ P34 old. 24

¢¢ P47 old. 29

¢¢ P27 old. 24 ¢¢ P28 old. 30¢¢ P26 old. 31

¢¢ P42 old. 18

¢¢ P48 old. 18

¢¢ P44 old. 19 ¢¢ P46 old. 21

¢¢ P51 old. 36¢¢ P50 old. 24
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KÜLTÉRI AJTÓK VÁLASZTÉKA

¢¢ P62 old. 28 ¢¢ P63 old. 31 ¢¢ P64 old. 22 ¢¢ P65 old. 31 ¢¢ P66 old. 20

¢¢ P67 old. 31 ¢¢ P68 old. 19 ¢¢ P69 old. 25 ¢¢ P70 old. 18 ¢¢ P71 old. 25

¢¢ P72 old. 30 ¢¢ P73 old. 28 ¢¢ P92 old. 25 ¢¢ P94 old. 25¢¢ P93 old. 30

¢¢ P54 old. 33¢¢ P52 old. 36 ¢¢ P55 old. 25¢¢ P53 old. 26

¢¢ P61 old. 28

¢¢ P56 old. 22

¢¢ P57 old. 18 ¢¢ P58 old. 17 ¢¢ P60 old. 19¢¢ P59 old. 39
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¢¢ P81 old. 19

¢¢ P91 old. 19

¢¢ P89 old. 20 ¢¢ P90 old. 20

¢¢ P95 old. 20

¢¢ P82 old. 21

¢¢ P97 old. 17 ¢¢ P74 old. 28

¢¢ P78 old. 24

¢¢ P75 old. 28

¢¢ P76 old. 28 ¢¢ P77 old. 31 ¢¢ P79 old. 26 ¢¢ P80 old. 24

¢¢ P84 old. 26¢¢ P83 old. 26 ¢¢ P85 old. 40

¢¢ P88 old. 40¢¢ P86 old. 40 ¢¢ P87 old. 40

¢¢ P101 old. 21¢¢ P100 old. 21¢¢ P98 old. 18 ¢¢ P99 old. 19

¢¢ P96 old. 39
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KÜLTÉRI AJTÓK VÁLASZTÉKA

¢¢ P122 old. 14 ¢¢ P123 old. 14 ¢¢ P124 old. 14 ¢¢ P125 old. 14 ¢¢ P126 old. 15

¢¢ P108 old. 27 ¢¢ P109 old. 27¢¢ P107 old. 27

¢¢ P118 old. 27 ¢¢ P119 old. 31

¢¢ P102 old. 20 ¢¢ P103 old. 20 ¢¢ P106 old. 18¢¢ P104 old. 21 ¢¢ P105 old. 21

¢¢ P121 old. 14¢¢ P120 old. 14

¢¢ P111 old. 33

¢¢ P112 old. 33

¢¢ P110 old. 39

¢¢ P117 old. 33

¢¢ P116 old. 33¢¢ P114 old. 35¢¢ P113 old. 35 ¢¢ P115 old. 35
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¢¢ P127 old. 15

¢¢ P139 old. 23¢¢ P138 old. 23 ¢¢ P141 old. 27¢¢ P140 old. 27¢¢ P137 old. 23

¢¢ P128 old. 16 ¢¢ P131 old. 16¢¢ P129 old. 16 ¢¢ P130 old. 16

¢¢ P132 old. 16 ¢¢ P133 old. 16 ¢¢ P134 old. 17 ¢¢ P135 old. 22 ¢¢ P136 old. 22

¢¢ P142 old. 32 ¢¢ P143 old. 32 ¢¢ P144 old. 32

¢¢ P147 old. 32

¢¢ P145 old. 32 ¢¢ P146 old. 32

¢¢ P148 old. 34 ¢¢ P149 old. 34 ¢¢ P150 old. 22
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¢¢ P121 ¢¢ P122

¢¢ P123 ¢¢ P124

¢¢ P120

¢¢ P125

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm). 
Lakkozott üveg csak az üvegtábla egyik oldalán, kívülről található.

–  f o g ó  f e l á r  e l l e n é b e n

KÜLTÉRI AJTÓK VÁLASZTÉKA
GLASS
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¢¢ P126

¢¢ P127

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm). 
Lakkozott üveg csak az üvegtábla egyik oldalán, kívülről található. 15



KÜLTÉRI AJTÓK VÁLASZTÉKA
INOX

ÚJDONSÁG

¢¢ P128

¢¢ P131

¢¢ P129

¢¢ P132

¢¢ P130

¢¢ P133

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm) 
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¢¢ P134

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm) 

17

¢¢ P58 ¢¢ P97



KÜLTÉRI AJTÓK VÁLASZTÉKA
INOX

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm) 

¢¢ P42

¢¢ P70 ¢¢ P57

¢¢ P48¢¢ P98

¢¢ P106

18



Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm) 

FIGYELEM:  A P91 ajtó kizárólag 1-betétes 
hevederzárral felszerelt kivitelben 
elérhető

¢¢ P44
FIGYELEM: A P44 ajtó kizárólag 1-betétes 
hengerzárral és kétoldalas fogóval felszerelt 
kivitelben elérhető

¢¢ P81

¢¢ P60 ¢¢ P68¢¢ P99

19
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KÜLTÉRI AJTÓK VÁLASZTÉKA
INOX

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm) 

¢¢ P66 ¢¢ P89 ¢¢ P90

¢¢ P103 ¢¢ P102 ¢¢ P95
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Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm) 

¢¢ P100

¢¢ P101 ¢¢ P104

¢¢ P105¢¢ P46

21

¢¢ P82



KÜLTÉRI AJTÓK VÁLASZTÉKA
INOX

¢¢ P135 ¢¢ P136

¢¢ P56

¢¢ P150

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm) 

¢¢ P64
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¢¢ P137 ¢¢ P139¢¢ P138

KÜLTÉRI AJTÓK VÁLASZTÉKA
MODERN

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm) 

23



KÜLTÉRI AJTÓK VÁLASZTÉKA
MODERN

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm) 

24

¢¢ P78

¢¢ P80

¢¢ P34

¢¢ P22¢¢ P50

¢¢ P27



Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm) 

25

¢¢ P55

¢¢ P71 ¢¢ P69 ¢¢ P7

¢¢ P92¢¢ P94



KÜLTÉRI AJTÓK VÁLASZTÉKA
MODERN

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm) 

¢¢ P84 ¢¢ P83

26

¢¢ P20

¢¢ P79

¢¢ P53 ¢¢ P41
– ez a modell csak RAL színekben áll rendelkezésre



¢¢ P108 ¢¢ P109¢¢ P107

¢¢ P118

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm) 

¢¢ P141¢¢ P140

27



KÜLTÉRI AJTÓK VÁLASZTÉKA
MODERN

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm) 

¢¢ P75

28

¢¢ P73 ¢¢ P74 ¢¢ P62

¢¢ P76¢¢ P61



Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm) 
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¢¢ P8 ¢¢ P9 ¢¢ P21

¢¢ P47 ¢¢ P37 ¢¢ P10



KÜLTÉRI AJTÓK VÁLASZTÉKA
MODERN

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm) 
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¢¢ P24 ¢¢ P25 ¢¢ P40

¢¢ P72 ¢¢ P28 ¢¢ P93



¢¢ P119

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm) 
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¢¢ P63 ¢¢ P655

¢¢ P77

¢¢ P26

¢¢ P67



KÜLTÉRI AJTÓK VÁLASZTÉKA
KLASSZIKUS

¢¢ P144

¢¢ P147

¢¢ P142 ¢¢ P143

¢¢ P145

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm) 

¢¢ P146

32



¢¢ P117¢¢ P116

¢¢ P111 ¢¢ P112

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm) 
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¢¢ P54

¢¢ P31



KÜLTÉRI AJTÓK VÁLASZTÉKA
KLASSZIKUS

¢¢ P114¢¢ P113 ¢¢ P115

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm) 

¢¢ P148
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¢¢ P32 ¢¢ P149



Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm) 
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¢¢ P13

¢¢ P12 ¢¢ P6

¢¢ P14 ¢¢ P36

¢¢ P29



KÜLTÉRI AJTÓK VÁLASZTÉKA
KLASSZIKUS

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm) 
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¢¢ P52 ¢¢ P23

¢¢ P30¢¢ P51 ¢¢ P39

¢¢ P49



Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm) 
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¢¢ P45¢¢ P3

¢¢ P19

¢¢ P5

¢¢ P33 ¢¢ P16



KÜLTÉRI AJTÓK VÁLASZTÉKA
KLASSZIKUS

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm) 
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¢¢ P2

¢¢ P1 ¢¢ P11

¢¢ P15 ¢¢ P35

¢¢ P4



¢¢ P110

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm) 

39

¢¢ P38 ¢¢ P59

¢¢ P18 ¢¢ P17

¢¢ P96



KÜLTÉRI AJTÓK VÁLASZTÉKA
DEKOR

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm) 
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¢¢ P86¢¢ P85

¢¢ P87 ¢¢ P88

–  a dekorelemek csak az egyik oldalon találhatók
–  az üveg és rozsdamentes dekorelemek az 

ajtószárny külső oldalán helyezkednek el
–  4 fajta borítólemez elérhető:  

MASKAR ÉBENFA, FEKETE-FEHÉR ÉBENFA,  
TEAK BURMA, PALISZANDER MADAGASZKÁR

–  tok mahagóni kivitelben, paliszander színre 
festve

FEKETE-FEHÉR ÉBENFA

MASKAR ÉBENFA

TEAK BURMA

PALISZANDER MADAGASZKÁR– f o g ó  f e l á r  e l l e n é b e n



BŐVÍTÉSI  
LEHETŐSÉGEK
Lehetőség van az ajtók kibővítésére oldalvilágítók  
és felülvilágítók, valamint kiegészítő ajtópanelek segítségével. A minta és az ár egyénileg változik.

¢¢ P37 +  FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ PANEL  
(AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

160 208,2 210

¢¢ P82 +  FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ PANEL  
(AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága
fa küszöbbel (cm)

160 210

¢¢ P105 +  TOKON BELÜLI FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ 
PANEL

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

160 208,2 210

¢¢ P99 +  FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ PANEL  
(AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

160 208,2 210

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm).
Figyelem: az ajtószárny utánzat fix kiegészítő panelt a zsanérokra kell rögzíteni. 41



BŐVÍTÉSI  
LEHETŐSÉGEK

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm).
Figyelem: az ajtószárny utánzat fix kiegészítő panelt a zsanérokra kell rögzíteni.

¢¢ P67 +  FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ PANEL  
(AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

160 208,2 210

¢¢ P89 +  FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ PANEL  
(AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

160 208,2 210

¢¢ P65 +  FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ PANEL  
(AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

160 208,2 210

¢¢ P25 +  FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ PANEL  
(AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

160 208,2 210

42



¢¢ P9 +  FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ PANEL  
(AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

160 208,2 210

¢¢ P47 +  NYITHATÓ ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ PANEL
Ajtó szélessége  

(cm)
Ajtó magassága

fa küszöbbel (cm)

160 210

¢¢ P55 +  TOKON BELÜLI FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ 
PANEL

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

140 208,2 210

¢¢ P21 +  FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ PANEL  
(AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

160 208,2 210

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm).
Figyelem: az ajtószárny utánzat fix kiegészítő panelt a zsanérokra kell rögzíteni. 43



BŐVÍTÉSI  
LEHETŐSÉGEK

¢¢ P46 +  TOKON BELÜLI FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ 
PANEL

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

140 208,2 210

¢¢ P137 +  TOKON BELÜLI FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ 
PANELEK

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

180 208,2 210

¢¢ P45 + TOKON BELÜLI FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ PANELEK

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

160 208,2 210

¢¢ P59 +  FIX KIEGÉSZÍTŐ PANEL (AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

140 208,2 210

FIGYELEM:tokon belüli kiegészítő panel - üvegezés - 44 mm biztonsági üveg reflex barna szett

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm).
Figyelem: az ajtószárny utánzat fix kiegészítő panelt a zsanérokra kell rögzíteni.44



¢¢ P42  + FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ PANEL  
(AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT) + FELÜLVILÁGÍTÓ

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

160 240 240

¢¢ P28  + FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ PANELEK  
(AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT) + FELÜLVILÁGÍTÓ

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

180 240 240

¢¢ P34 +  FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ PANELEK  
(AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

190 208,2 210

¢¢ P28 +  FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ PANEL  
(AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

140 208,2 210

Figyelem: az ajtószárny utánzat fix kiegészítő panelt a zsanérokra kell rögzíteni

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm).
Figyelem: az ajtószárny utánzat fix kiegészítő panelt a zsanérokra kell rögzíteni. 45



BŐVÍTÉSI  
LEHETŐSÉGEK

¢¢ P107 +  TOKON BELÜLI FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ PANEL

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

150 208,2 210

¢¢ P147 +  TOKON BELÜLI FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ 
PANELEK

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

160 208,2 210

¢¢ P132 +  FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ PANEL  
(AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

160 208,2 210

¢¢ P98 +  FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ PANEL  
(AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

160 208,2 210

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm).
Figyelem: az ajtószárny utánzat fix kiegészítő panelt a zsanérokra kell rögzíteni.46



¢¢ P68 +  TOKON BELÜLI FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ 
PANEL

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

140 208,2 210

¢¢ P8 +  FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ PANEL  
(AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

160 208,2 210

¢¢ P83 +  FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ PANEL  
(AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

140 208,2 210

¢¢ P141 +  FIX ÜVEGEZETT KIEGÉSZÍTŐ PANEL  
(AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)

Ajtó szélessége  
(cm)

Ajtó magassága (cm)

alumínium küszöbbel fa küszöbbel

160 208,2 210

Az ERKADO ajtók elérhetők nem szabványos méretekben, a szokásostól eltérő méretért fizetendő felár nélkül.
A felár kizárólag a következő ajtókra vonatkozik: 210 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb (vastagság: 72 mm és 82 mm).
Figyelem: az ajtószárny utánzat fix kiegészítő panelt a zsanérokra kell rögzíteni. 47



MŰSZAKI ADATOK
AJTÓ MÉRETEK ALUMÍNIUM KÜSZÖBBEL

Ajtószárny  
vastagsága Ajtó jelölése S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpa  
ALU

(alumínium küszöb)

72 mm
82 mm

„80” 800 940 841 920 2002 2100 2041 2082 20

„90” 900 1040 941 1020 2002 2100 2041 2082 20

„100” 1000 1140 1041 1120 2002 2100 2041 2082 20

102 mm

„80” 800 980 871 960 2002 2120 2056 2102 20

„90” 900 1080 971 1060 2002 2120 2056 2102 20

„100” 1000 1180 1071 1160 2002 2120 2056 2102 20
 

AJTÓ MÉRETEK FA KÜSZÖBBEL

Ajtószárny  
vastagsága Ajtó jelölése S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpd  
FA

(fa küszöb)

72 mm
82 mm

„80” 800 940 841 920 2002 2120 2041 2100 40

„90” 900 1040 941 1020 2002 2120 2041 2100 40

„100” 1000 1140 1041 1120 2002 2120 2041 2100 40

102 mm

„80” 800 980 871 960 2002 2140 2056 2120 40

„90” 900 1080 971 1060 2002 2140 2056 2120 40

„100” 1000 1180 1071 1160 2002 2140 2056 2120 40

S – tok belmérete (mm)
So – falnyílás szélessége (mm)
Ss – ajtószárny szélessége (mm)
Sz – ajtó teljes szélessége (mm)
Ho – falnyílás magassága (mm)

H – tok belső magassága (mm)
Hs – ajtószárny magassága (mm)
Hz – ajtó teljes magassága (mm)
Hpa – alumínium küszöb magassága (mm)
Hpd – fa küszöb magassága (mm)

VÁJAT AZ AJTÓSZÁRNY FALCON 18 mm
előnyök:
– az ajtószárny jobb zárása a tokhoz 
– a rögzítő lemezek teljes fedése

MÉRETEK

Ss

S

H
z

So

Sz HH
o H

s
H

p

DRZWI LEWE

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE LEWE

DRZWI PRAWE

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRAWE
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NEM SZABVÁNYOS VÁLTOZATOK FELÁRA
NEM SZABVÁNYOS AJTÓK FELÁRA

Ssz. Leírás 
1. Nincs felár a 102 cm-nél keskenyebb és 210 cm-nél alacsonyabb ajtók esetében (vastagság: 72 mm és 82 mm) 
2. Szélesebb ajtó felár:
a) Szélesebb ajtó teljes szélesség 106 cm-ig (ajtó vastagsága: 72 mm és 82 mm)
b) Szélesebb ajtó 110 cm teljes szélességig (ajtó vastagsága: 102 mm)
c) Ajtók, amelyek teljes szélessége 107 cm - 111 cm (ajtó vastagsága: 72 mm és 82 mm)
d) Ajtók, amelyek teljes szélessége 111 cm - 115 cm (ajtó vastagsága: 102 mm)
e) „100” méretű ajtó felár (112 x 208,2/210 - ajtó vastagsága: 72 mm és 82 mm), (116x210,2/212 - ajtó vastagsága: 102 mm)
3. Magasabb ajtó felár (felülvilágító nélkül):
a) 210 és 215 cm között + a normál ajtó értékének 15%-a
b) 215 és 224 cm között + a normál ajtó értékének 30%-a
4. Kiegészítő oldalpanel 150 cm teljes ajtószélesség esetén:
a) Nyitható üvegezett + az egyszárnyú ajtó értékének 75%-a
b) Nyitható üvegezés nélkül + az egyszárnyú ajtó értékének 70%-a
c) Fix ajtószárny utánzat üvegezés nélkül + az egyszárnyú ajtó értékének 50%-a
d) Fix ajtószárny utánzat üvegezett + az egyszárnyú ajtó értékének 60%-a
e) Tokon belüli fix - mahagóni-meranti (függetlenül a teljes szélességtől)
f) Fix tokon belüli - tölgy (függetlenül a teljes szélességtől)
g) Fix tokon belüli - fenyő (függetlenül a teljes szélességtől)
5. Kiegészítő oldalpanel 151 cm és 170 cm közötti teljes ajtószélesség esetén:
a) Nyitható üvegezett + az egyszárnyú ajtó értékének 95%-a
b) Nyitható üvegezés nélkül + az egyszárnyú ajtó értékének 90%-a
c) Fix ajtószárny utánzat üvegezett + az egyszárnyú ajtó értékének 85%-a
d) Fix ajtószárny utánzat üvegezés nélkül + az egyszárnyú ajtó értékének 80%-a
e) Tokon belüli fix - mahagóni-meranti (függetlenül a teljes szélességtől)
f) Fix tokon belüli - tölgy (függetlenül a teljes szélességtől)
g) Fix tokon belüli - fenyő (függetlenül a teljes szélességtől)
6. A 171 cm - 196 cm szélességű kétszárnyú ajtó felára: + az egyszárnyú ajtó értékének 110%-a
7. Tokon belüli fix kiegészítő panel és felülvilágító
a) Fix tokon belüli - mahagóni-meranti
b) Fix tokon belüli - tölgy (függetlenül a teljes szélességtől)
c) Fix tokon belüli - fenyő (függetlenül a teljes szélességtől)
d) Fix ajtószárny utánzat 250 cm teljes magasságig + az ajtó értékének 50%-a
8. SZÍNEK FELÁR
a) RAL paletta szín (egyszárnyú ajtó), a Ral 9016 (fehér) és Ral 7016 (antracit) kivételével
b) Kétszínű ajtó
9. Üvegezés módosításának felára
a) Fix felár az üvegezés módosításáért, pl. kétirányú tükör, tejüveg, homokfúvott üveg, P4, REFLEX GRAFIT

10. Tok vastagítása: 10 mm/fm-ért (fenyő, tölgy, meranti)
11. Tok szélesítése a fal szélességéig átfogó tok formájában:

a)
mahagóni-meranti anyag cm-ként
mahagóni-meranti állítható léc

b)
tölgy anyag cm-ként
tölgy állítható léc

c)
fenyő anyag cm-ként
fenyő állítható léc

12. Ajtószegély léc 10 mm x 60 mm készlet egy oldalra
a) mahagóni-meranti
b) tölgy
c) fenyő

13. Negyedkör lécek 10 mm x 25 mm készlet egy oldalra (készlet)
a) mahagóni-meranti
b) tölgy
c) fenyő

14. Alumínium csepegtető csatorna befelé nyíló ajtókhoz Vastagság: 82 és 102 mm
a) Alumínium csepegtető csatorna 72 mm vastagságú befelé nyíló ajtókhoz
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¢■ AJTÓKITEKINTŐ

¢■  TOK SZÉLESÍTÉSE 

GU SECURITY AUTOMATIC VAGY MR 2 HEVEDERZÁR

HEVEDERZÁR ALKALMAZÁSA ESETÉN AZ AJTÓ MEGFELEL A 2. BETÖRÉSVÉDELMI  
OSZTÁLY KRITÉRIUMAINAK.

¢■ ZÁRAK

BA C

TKZ ZSANÉR 
patina, nikkel vagy fekete színekben
vastagság: 102 mm - sztenderd
vastagság: 72 mm és 82 mm – felár 
ellenében

HEVEDERZÁR 
1-BETÉTES:
vastagság: 82 mm és 102 mm – 
sztenderd
vastagság: 72 mm - felár ellenében

2-BETÉTES:
vastagság: 82 mm és 102 mm – felár 
ellenében
vastagság: 72 mm - felár ellenében

HŐSZIGETELŐ BETÉT
30 mm magas x 64 mm széles  
- felár ellenében

1 db

¢■ AJTÓBEHÚZÓ

¢■ ZSANÉR BURKOLATOK

REJTETT AJTÓBEHÚZÓ

Az ajtóbehúzó kiegészítéseként:
– nyitáskorlátozó - felár ellenében
– fix nyitásblokkoló „STOP funkció” - felár ellenében

rögzítő léc  
felár

¢■ ELEKTROMOS ZÁR

ELEKTROMOS ZÁR 
csak 1- vagy 2-betétes hevederzárhoz

TKZ ACÉL BURKOLAT  
csiszolt króm

AXA alumínium BURKOLATOK

F1 INOX FEKETEF4

¢■ AJTÓÁPOLÓ KÉSZÍTMÉNY

¢■ RIASZTÓ  
REED-ÉRZÉKELŐ

¢■ TÁPEGYSÉG

A fa ablakok és ajtók rendszeres ápolása fontos feltétele a nyílás-
zárók felületének hosszú távú tartósságának. A költségek mini-
malizálása érdekében az ADLER cég létrehozott egy egyszerűen 
használható és hatékony ápoló készletet. Nincs szükség ecsetre, 
csiszolópapírra, elegendő csupán az ápoló készlet. A lazúrréteg 
mikrorepedései és mikropórusai lezárásra kerülnek, aminek kö-
szönhetően jelentősen meghosszabbodik a vízalapú lakkok és 
l azúrok tartóssága.

TARTOZÉKOK
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¢■ ELEKTRONIKUS AJTÓNYITÓ RENDSZER

numerikus billentyűzet

RFID olvasó

ujjlenyomat-szkenner

bluetooth billentyűzet

A biometrikus ajtózár egy olyan korszerű megoldás, melynek köszönhetően nem 
kell aggódnia az ajtó kulcsainak elvesztése miatt és élvezheti otthona biztonságát.
A biometrikus ajtózár esetén a kulcs szerepét az ujjlenyomatok töltik be. Az 
ujjlenyomatok szkennelésével és a zár adatbázisában elmentett mintákkal 
történő összehasonlítással a zár azonosítja a tulajdonost vagy az ajtó kinyitására 
jogosult egyéb személyt. 150 ujjlenyomat-minta tárolására van lehetőség, minek 
köszönhetően a ház minden lakója ki tudja nyitni a bejárati ajtót, hagyományos 
kulcsok nélkül.
A biometrikus zárakat kimagaslóan nagyfokú biztonság jellemzi. Az ujjlenyoma-
tok egyediek és megváltoztathatatlanok, egy ilyen „kulcs” lemásolása lehetetlen. 
Továbbá, a zárban található olvasó nem az ujjlenyomat képét tárolja, hanem 
az annak megfelelő bináris kódot, amely alapján az ujjlenyomatok elrendezése 
nem alkotható meg.
A sztenderd opción kívül lehetőség van a biometrikus zár riasztóval történő 
összekötése is.

DDS 2 MODELL
– akár 50 kép rögzítése az ajtókitekintőre szerelt kamerából.
– a felvétel időpontjának rögzítése.
– akár 8 GB-os kártya is használható.
– beépített csengőhangok

Elektronikus ajtónyitó rendszer ujjlenyomat-szkennerrel vagy  
numerikus billentyűzettel bluetooth@CODE billentyűzettel, RFID olvasóval 

A PROJEKT RUGALMASSÁGA

Hozza létre Ön is saját P kültéri ajtó modelljét.
Az általunk használt technológiáknak köszönhetően képesek vagyunk megvalósítani 
gyakorlatilag bármilyen Ön által javasolt tervet. Így lehetőség nyílik saját egyéni 
tervnek megfelelő ajtó létrehozására, tetszőleges szélességgel [kiegészítő panelek], 
magassággal [felülvilágítók], stílusban, mintával [akár a legbonyolultabb maratott 
mintákig], színben [a kínálatban szereplő színek, valamint a teljes RAL színpaletta]. 
Az egyedi projekt alapján elkészített ajtók ára egyénileg kerül meghatározásra. 

Próbálja ki Ön is!

TERVEZZE MEG SAJÁT  
P KÜLTÉRI AJTAJÁT

¢■ DIGITÁLIS AJTÓKITEKINTŐ

TARTOZÉKOK
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nikkel patina inox

¢■ BETÉTEK

ZEUS 
inox, patina színekben

PRODUCENT KLAMEK

AXA NIAGARA KILINCS ÉS ROZETTA 
alap biztonsági osztály  
nikkel, inox, patina színekben

ODIN KILINCS ÉS ROZETTA 
3. biztonsági osztály  
nikkel, inox, patina színekben

ROYAL KILINCS ÉS ROZETTA 
3. biztonsági osztály  
nikkel, inox, patina, fekete színekben

HAGA KILINCS ÉS ROZETTA 
alap biztonsági osztály  
nikkel, inox, patina, fekete színekben

¢■ KILINCSEK

TOTAL 
inox, patina, fekete színekben

METRO 
rozsdamentes acél színben

PRESTIGE 
3. biztonsági osztály  
nikkel, inox, patina, fekete 
színekben

JUPITER FLEX 
3. biztonsági osztály  
nikkel, inox, patina, fekete 
színekben

QUEBEC 
3. biztonsági osztály  
nikkel, patina, inox színekben

TARTOZÉKOK
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¢■ rozsdamentes fogók

 INOX színű vagy porszórt fekete (fekete szín felár)

POŁ

Felár ellenében a fogók 
elérhetők  „ajtónyitó 
funkció elektromos 
zár vagy motor 
használtaával” gombbal

80 cm
100 cm
120 cm

PO

60 cm
80 cm

100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

PK

60 cm
80 cm

100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

PP

60 cm
80 cm

100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

¢■  Ha kopogtatóval (fogóval) 
felszerelt ajtó mellett dönt, 
három nyitási opció közül 
választhat:

 - nyitás kulccsal
 -  nyitás az elektromos zár  

„nappal-éjjel” funkciójával vagy 
kulccsal

 -  nyitás gombbal vagy  
kulccsal.

SZERELÉS

1. változat:
az ár tartalmazza:  
- a nyomógombot a fogóban 
- a vezeték nélküli érintkezőt 
- az elektromos zárat 
- a tápegységet

2. változat:
az ár tartalmazza:  
- a nyomógombot a fogóban 
- a GU zárhoz tartozó motort
- a vezeték nélküli érintkezőt 
- a tápegységet

150

AXA SOLO KILINCS ÉS ROZETTÁK 
INOX vagy fekete színekben

AXA SLIM KILINCS ÉS ROZETTÁK 
INOX vagy

AXA SLIM

¢■ kilincs és rozetta 
 egyoldali fogókhoz
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ERKADO DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. spółka komandytowa
Chwałowice 156
37-455 Radomyśl n/Sanem
LENGYELORSZÁG
Adószám 8652562260
e-mail: dz@erkado.pl
www.erkado.pl

KÜLTÉRI AJTÓK
tel. +48 15/ 845 33 88
fax +48 15/ 845 34 05

BELTÉRI AJTÓK
tel. +48 15/ 838 10 57
fax +48 15/ 838 18 84

A garancialap, valamint a használati utasítás a termékkel együtt kerül kézbesítésre.
A jelen katalógus tájékoztató anyagnak minősül.
A gyártó fenntartja a jogot a rendelkezésre álló termékek megváltoztatására.
A színminták a valóságban eltérhetnek a jelen katalógusban feltüntetett színektől. Kérjük, a 
színeket a forgalmazóinknál megtalálható eredeti minták alapján szíveskedjenek ellenőrizni. 

Engedélyek és tanúsítványok:
- Kültéri ajtókra vonatkozó CE minőségtanúsítvány

Szkenneld be a kódot és töltsd le a katalógust okostelefonodra/
tabletedre (pdf)

www.erkado.pl

KÜLTÉRI AJTÓK 
KATALÓGUSA

BELTÉRI AJTÓK 
KATALÓGUSA


