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DOMOFERM UNIVERSAL – Hotel Hyatt, Varsó

Felületét tekintve a legjobb megoldás belterekre. A kiváló 
minőségű porszórás következtében az ajtó könnyen 
tisztítható és elpusztíthatatlan. Elhelyezés: nyilvános 
helyeken, privát lakásokban, irodahelyiségektől az 
iparterületeken át, iskolákba, szállodákba is kiválóan 
alkalmas.

Szeretné a belső tereket saját elképzelései szerint kiviteleztetni? Az 
UNIVERSAL ajtókkal minden elképzelését megvalósíthatja. Számtalan 
variáció és kombinációs lehetőségnek köszönhetően – színek, üvegkivágási 
formák és kilincsek – szabadon engedheti fantáziáját. Legyen kreatív!

Az UNIVERSAL ajtó – ahogy a neve is sejteti – univerzálisan felhasználható. 
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UNIVERSAL – UT 4xx

Tűzgátló acél ajtóelemek standard és egyedi méretben: Különböző kivitelezési 
lehetőségek, mint pl.: számos üvegkivágási forma, szellőzőrács stb. igényelhető.

Fajtái: 
 �  hőszigetelt kivitel – csak egyszárnyú (U=1.5 W/M2K)
 �  hanggátló (KW=31 DB)
 �  NOVOLOCK bejárati-biztonsági ajtó: többponton záródással vagy anélkül (WK1)   
 LD ÖNORM B 5338.

Termékleírás:

 �  tűzgátló acél ajtóelem
 �  vastagfalcos kivitel
 �  40 mm-es ajtólapvastagság
 �  egy és kétszárnyú kivitel standard és egyedi méretekben
 �  számos kivitelezési forma
 �  nagy választék az üvegkivásokból
 �  felülvilágító üvegezés
 �  az egyszárnyú, hőszigetelt és hanggátló kivitelben is kapható
 �  egyszárnyú betörésgátó kivitelben is (biztonsági NOVOLOCK AJTÓ)
 �  számos fal- és tokcsatlakozási lehetőség
 �  az egyszárnyú 30 perces tűzgátlással is kapható (az engedélyek országosan különbözőek)

 �  felület:  STANDARD (alapozott)
             PLATAL (fa hatású dekorfóliázott)
              PRISMA (RAL-porszórt)
              STAINLESS (nemesacél)

Elhelyezés: nyilvános terülteken, privát lakásokban, egészségügyben (kórház, szállodák, 
irodák, hivatalok, iskolák).

UNIVERSALUNIVERSAL UT4xx  UT4xx –  –  A fantáziadúsA fantáziadús

UT ajtó minden igényt 
kielégít!

A vastagfalcos 40 mm-es acél tűzgátló 
ajtóelemek kiválóan alkalmasak minden 
területre. 

Számtalan üvegkivágási formát, 
szellőzőrács kombinációt és különböző 
kivitelezési lehetőséget kínálunk.

Fajtái: 
-  hőszigetelt kivitel (U=1.5 W/M2K)
-  hanggátló (KW=31 DB)
-  bejárati-biztonsági ajtó: 
 többponton záródással vagy anélkül   
 (WK1) LD ÖNORM B 5338.

vastagfalcos ajtóelem

Technikailag legyártható méretek:

Allround (nem tűzgátló kivitel):
 Szélesség  Magasság
Egyszárnyú:  
 Min. DL 400 x  1000 mm  
 Max. DL 1375 x  2500 mm
Kétszárnyú: 
 Min. DL   800  x 1000  mm    
 Max. DL  2750  x  2500 mm

Fire (tűzgátló kivitel):
Tűzgátló ajtóknál az országonként 
változó engedélyeket kell szem előtt 
tartani!


