FF SYSTEMBAU REVÍZIÓS AJTÓK 2015

HAGYOMÁNYOS-, ÉS TŰZGÁTLÓ REVÍZIÓS AJTÓK

Teljes körű megoldás gipszkarton rendszerekbe, valamint falazott falakba
való beépítéshez, bármilyen fedési vagy burkolási technológia esetében.

F1 TÍPUS - Ajtaja nem kivehető, gipszkarton rendszerekbe, valamint
hagyományos falszerkezetekbe beépíthető, 12,5 mm, 15 mm, 25 mm-es
gipszkarton betéttel, vagy betét nélkül rendelhető. A G250/125 jelzéssel
ellátott típusok 25 mm-es keretbe csavarozott 12,5 mm-es gipszkarton
betéttel készülnek, így lehetővé teszik a csempével való burkolást.
F2 TÍPUS - Kiakasztható ajtóval készül, mely abban az esetben fontos, ha
a szerelőnyílást növelni kell. Beépíthetőségi lehetőségei megegyeznek az F1
típussal. A 12,5 mm, 15 mm, 25 mm-es gipszkarton betéttel (vagy betét
nélkül) készülő F2 típus rendelhető csavarozás nélküli ragasztott
gipszkarton betéttel, valamint por-, és légmentesen záródó kivitelben is.
F3 TÍPUS - Kivehető ajtajával és a 12,5 mm-es gipszkarton betétjével, a
csempével való burkolást teszi lehetővé. Ennél a típusnál a burkolólap
mérettartása és a fugaszélesség meghatározása nagyon fontos.
Gipszkarton falakba és hagyományos falakba is beépíthető.

F4 TÍPUS - Kiakasztható ajtóval készül, 12,5 mm-es F30, és 25 mm-es
F90, minősített 30, illetve 90 perces tűzgátlást biztosító gipszkarton
rendszerekbe történő beépítésre, illetve hagyományos falazatokba.

F5 TÍPUS - Kivehető ajtóval készülő, 25 mm-es F30, 50 mm-es F90, 40
mm-es F90 kétoldali tűzgátló minősítéssel, aknafalba történő beépítéshez.
Gipszkarton aknafalakhoz és hagyományos falazatú aknafalakhoz is
alkalmazható. A beépítő fülek segítségével a tűzgátló revíziós ajtó
elhelyezhető síkban, és kiugratással egyaránt.
F6 TÍPUS - Kiakasztható ajtóval készülő, 12,5 mm F30, 15 mm F30, 25
mm F45, 40 mm F90, 43 mm F90 kétoldali tűzgátló minősítéssel,
kifejezetten gipszkarton álmennyezeti beépítéshez, az F90-es tűzgátló
minősítéssel ellátott revíziós ajtók, belső oldalán plusz betéttel.
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ACÉLLEMEZ REVÍZIÓS AJTÓK
B1 TÍPUS – A revíziós ajtók stabil, külső keretből és műanyag
négyszögkulccsal ellátott, horganyzott ajtószárnyból állnak. Általános szín a
fehér – RAL 9016. A revíziós ajtók keretélei le vannak kerekítve. Ezáltal
tiszta átkötés keletkezik a vakolat, vagy a gipszkarton fal és az ajtó kerete
között. Négy hozzászegecselt horgony biztosítja az ajtók falba vagy
mennyezetbe történő biztonságos beszerelését. Az ajtószárnyak kivehetők,
valamint lehetővé teszik a bal, illetve jobb oldali nyithatóságot.
B2 TÍPUS – A revíziós ajtók stabil, külső keretből és klikk-zárral ellátott
horganyzott ajtószárnyból állnak. Általános szín a fehér – RAL 9016. A
revíziós ajtók keretélei le vannak kerekítve. Ezáltal tiszta átkötés keletkezik
a vakolat, vagy a gipszkarton fal és az ajtó kerete között. Négy
hozzászegecselt horgony biztosítja az ajtók falba vagy mennyezetbe való
biztonságos szerelését. Az ajtószárnyak kivehetők, valamint lehetővé teszik
a bal, illetve jobb oldali nyitást.
B3 TÍPUS – A revíziós ajtók stabil külső keretből és kulcsos fiókzárral
ellátott horganyzott ajtószárnyból állnak. Általános szín a fehér – RAL
9016. A revíziós ajtók keretélei le vannak kerekítve. Ezáltal tiszta átkötés
keletkezik a vakolat, vagy a gipszkarton fal és az ajtó kerete között. Négy
hozzászegecselt horgony biztosítja az ajtók falba vagy mennyezetbe való
biztonságos szerelését. Az ajtószárnyak kivehetők, valamint lehetővé
teszik a bal, illetve jobb oldali nyitást.
B4 TÍPUS - A revíziós ajtók stabil külső keretből és biztonsági zárbetéttel
ellátott horganyzott ajtószárnyból állnak. Általános szín a fehér – RAL 9016.
A revíziós ajtók keretélei le vannak kerekítve. Ezáltal tiszta átkötés
keletkezik a vakolat, vagy a gipszkarton fal és az ajtó kerete között. Négy
hozzászegecselt horgony biztosítja az ajtók falba vagy mennyezetbe való
biztonságos szerelését. Az ajtószárnyak kivehetők, valamint lehetővé teszik
a bal, illetve jobb oldali nyitást.
Minden típus ÉMI engedéllyel rendelkezik.

ÁRLISTA 2015

Termékeinkkel kapcsolatos kérdéseivel és ajánlatkéréssel, keressen minket bizalommal
elektronikus levélcímünkön: info@teteny-ker.hu
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REFERENCIÁK



ARIA HOTEL BUDAPEST – BUDAPEST



AQUATICUM THERMAL & WELLNESS HOTEL – DEBRECEN



AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. – GYŐR



BUDAPEST MARRIOTT HOTEL – BUDAPEST



CBA ÜZLETLÁNC - ÉRD



COURTYARD MARRIOTT CITY CENTER – BUDAPEST



DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR – DEBRECEN



DERECSKEI KORMÁNYHIVATAL – DERECSKE



EIFFEL IRODAHÁZ - BUDAPEST



ELITE CLINIC MAGÁNKLINIKA – DEBRECEN



EUROPEUM ÜZLETHÁZ – BUDAPEST



FÜRED HOTEL – BALATONFÜRED



HEINEKEN HUNGÁRIA ZRT. – BUDAPEST



HUNGUEST HOTEL AQUA-SOL – HAJDÚSZOBOSZLÓ



JÁRÁSBÍRÓSÁG – DEBRECEN



KITE ZRT. – NÁDUDVAR



KÖZJEGYZŐK HÁZA – BUDAPEST



MÁV-SZÉKHÁZ - BUDAPEST



NAGYERDEI STADION – DEBRECEN



NATIONAL INSTRUMENTS – DEBRECEN



NOVARTIS BARTÓK HÁZ – BUDAPEST



OTP BANKFIÓK - DUNAÚJVÁROS



PHARMA-FLIGHT KUTATÓKÖZPONT – DEBRECEN



TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA – DEBRECEN



TELENOR SZÉKHÁZ – TÖRÖKBÁLINT



TŐZSDEPALOTA - BUDAPEST



VÉCSECITY KASTÉLYSZÁLLÓ – HERNÁDVÉCSE
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