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Vyma beltéri ajtók 

 

Az Aranyablak Kft. által gyártott Vyma karcvédett beltéri ajtó, egy magas 
igénybevételnek ellenálló termék.  

Felépítését tekintve az ajtólap alap kivitelben 32x38 mm-es MDF kerettel készül 
papírrács betétes, 2 lapján 4 mm vastag 1 oldalon laminált forgácslappal borított. A tok 
magja szintén laminált bevonatos forgácslap szendvics, vagy 22 mm-es két oldalon 
laminált. A szendvics tok szín oldalon 4mm-es 1 oldalon laminált forgácslap a hátsó 
oldalán 18 mm-es 1 oldalon laminált fehér forgácslap. Összesen: 22 mm. A 
tokborítások tömör MDF-ből készülnek 80 g/m2-es lakkozott minőségi kasírpapírral 
borítva. A betét felár ellenében változtatható üreges forgácslapra, könnyített lenrostra, 
vagy thermotech acélmerevítésre a szükségleteknek megfelelően. 
 

Színek:  
Fehér 
Alpesi Bükk 
Európai Juhar,  
Wenge 
Sonoma Tölgy 
Ardeni fenyő  
Zebrano 
Antik Dió Tabak 
Natúr Nebraska tölgy 
Szürke Nebraska tölgy 
Carini világos dió 
Hamilton tölgy 
Davos tölgy 
Tabak AIDA dió 
 
 

Típusok: 
 

Tele 
 

Üveges: 
 
Romeo, Anselmo, Beatrice, Vittore, Tiziano, Mario, Vincenzo I, Vincenzo II, Enrico, 
Luzigi, Lorenzo, Orlando, Placido, Dante, Felice, Ginevra IV, Ginevra V, Ginevra VI, 
Ginevra VII, Ginevra VIII, Pietro III, Pietro IV, Pietro V, Pietro VI, Renato, Fabio, 
Ottavio, Savio, Ailvio, Vico, Valentino, Filippo, Gilda, Gisella, Davide, Umberto, 
Rafaello, Adrian, Amelia, Austin, AVA, Brandon, Brayden, Briana, Cameron, Camilla, 
Charlotte, Christopher, Connor, David, Dominic, Emma, Faith, Grace, Harold, Harper, 
Julia, Justin, Kaylee, Leonard, Makayla, Maya, Natalie, Oliver, Olivia, Peyton, Riley, 
Stella, valamint külön egyeztetve bármilyen egyedi elképzelés. 
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Választható üvegtípusok: 
float, screen, szatén, fatörzs fehér, csincsilla fehér, felhő fehér, krizet, kura, gríz, 
mercan, master care, punto fehér, punto bronz, delta matt, santuk, basak, fatörzs 
bronz, csincsilla bronz, reflexiós bronz 
 
Az ajtólapok üveges kialakítása minden esetben tele ajtóból készül az üvegek 2 
oldalon tűszeggel szegezett grefléces, sziloplasztos rögzítésével. 
 
Üvegezett típusok esetében elérhető a tömörbetétes típus is felár ellenében. (Sík 
lemezbetét karcvédett anyagból.) Ebben az esetben az ajtó megjelenése követi az 
üvegezetteket, de a fény nem jut be. 
 

 

Fémcsíkos: 
A fémcsík 12 mm széles 0,5 mm vastag tömör eloxált öntapadós alumínium csík, ami 
az ajtó felületére van ragasztva. 
 
Típusok: 
 Gia, Gastone, Adrina, Biga, Editta, Telma, Mirko, Vero, Bryson, Chaos, Chase, Cole, 
Miles, Ruby, Tristan, Vincent, Violet, és külön egyeztetve bármilyen egyedi 
elképzelés. 
 
Faintarziás: 
A borítólap különböző formákban, alakzatokban kerül összeillesztésre akár különböző 
színekben is. Az ajtó borítólapjainak vágásai miatt üreges forgácslap betét szükséges.  
Azoknál az ajtóknál kell a magassági méretre figyelni ahol az intarzia teljes 
magasságig vízszintes szálirányú! Ebben az esetben a falnyílás magasság max. 2080 
mm-lehet. 
 
Típusok: 
 Bona, Cira, Lanza, Draco, Abi, és egyeztetés mellett lehetőség van egyedi 
elképzelések megvalósítására. 
 
 
Edzett üvegajtók: 
 
Ennél az ajtó típusnál normál karcvédett átfogó tokra vagy acéltokra 8 mm-es csiszolt-
polírozott élű edzett üvegajtólap kerül. Az ajtólap dekorálása bármilyen lehet, de van 
17 alaptípusunk.  Az üvegajtó pántja és zárja speciális rozsdamentes acél, de a pánt 
a tok táskáspántjára kerül. Az ajtók minden esetben 2 pánttal készülnek. Az ajtózár 
lehet zárható én nem zárható kivitelű. Lehetőség van 2 szárnyas, tolóajtó, és falba 
tolható kivitelre is. Amennyiben szellőzésre is szükség van akkor ez az ajtólap aljának 
ívelésével oldható meg. 
 
Alap típusok: 
 Roger, Joe, Bobby, Bruce, Sean, Jason, Jose, Edward, Gery, Frank, Scott, Andrew, 
Dennis, Arthur, Nicolas, Billy, Craig 
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Biztonsági üveges: 
 
Ennél az ajtó típusnál normál karcvédett átfogó tokra vagy acéltokra egy olyan ajtólap 
kerül ahol az ajtólap két függőleges (alapesetben 15 cm széles) karcvédett lapokkal 
borított tömör MDF álló elemből és egy 8 mm-es (4.4.1) laminált 
biztonsági a látszó részeken csiszolt-polírozott élű üveg, középső 
elemből készül. A fa elemeket az üveg fogja össze ezért is 
szükséges a biztonsági üveg. Az üveg dekorálása bármilyen lehet, 
(cég logó, fénykép stb.) de van 14 alaptípusunk.  Az ajtó pántja és 
zárja a normál karcvédett ajtókkal megegyező. Lehetőség van 2 
szárnyas, tolóajtó, és falba tolható kivitelre is. Amennyiben 
szellőzésre is szükség van akkor ez az ajtólap üveges részének 
alsóívelésével oldható meg. 
 
 
Alap típusok: Abril, Alexia, Arlett, Blanca, Jana, Jimena, Lara, 
Luna, Naia, Noa, Nuria, Ona, Rocio, Salma 
 
 
  

 
 

Tolóajtók: 
 
Normál fal előtt és falba tolható ajtó a VYMA termékcsalád valamennyi tagjából 
kialakítható a dekor ajtók kivételével. 
 
A fal előtt tolható ajtók készülhetnek a falnyílást eltakaró tokkal vagy a nélkül. A tokkal 
rendelkező tolóajtók esetében a tok egy „normál” átjáró tok, amely nem tartalmaz sem 
gumitömítést sem pedig vasalatokat (pántok, zárlemez). Az ajtólap minden esetben 
felül függesztett és alul vezetett.  
A tolóajtó készlet az ajtólapon kívül tartalmazza a falnyílás szélességéhez való 
párnafát, sínt, és ezeket eltakaró karnist, valamint az ajtólap mozgatásához és 
megállításához szükséges egységcsomagot. Két azonos méretű ajtószárny esetén 
opcióként rendelhető szinkronizáló egységcsomag is, amely lehetővé teszi a két 
szárny egyidejű szinkronmozgatását. 
A tolóajtók rendelhetők zárható kivitelben is. 
 
A falba tolható ajtókkal e tájékoztatón belül külön fejezet foglalkozik. 
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A Vyma karcvédett beltéri ajtó előnyei: 

 Magas karcállóság, kopásállóság, nagy igénybevétel esetében is 
alkalmazható. (Karcvédett melamin gyantás laminált felület). 

 További felületkezelést nem igényel. 
 A szabvány méretek mellett egyedi méretben is gyártható. 
 A tokok 60-600mm falvastagsági tartományban gyárthatók. 

 

Figyelem!  
A 80-mm alatti tokvastagságok állíthatósága csak 1 cm! 
 
 

 Széles szín, üvegezési, ill. fémcsíkos típus kínálat. (14 szín és 114 féle típus) 
 Saját gyártású termék, gyors rugalmas gyártási idő. 
 Nagy üveg típus választék. (20 üveg típus)  
 Az aktuális trendeken alapuló színválaszték. 
 Utólag szerelhető UTH tok. Az ilyen típusú tokot minden esetben a belső 

építőipari munkák (festés) befejeztével kell beépíteni.   
 Széles típusválaszték. (átfogó tokos ajtó, átjáró tok, toló ajtó (edzett üveges 

is), 2 szárnyú ajtó, edzett és biztonsági üveglapos ajtók,  Eclisse falba tolható 
ajtók széles választéka (vakolt és gipszkartonos falakhoz)) ez akár edzett 
üveglappal is. 

 Számos választható opció, és kiegészítő. (zár, küszöb, szellőző, ajtólap betét, 
pánt) 

 Fix felülvilágító lehetősége 
 Acéltokos kivitelben is gyártható. (DIN szabványos vagy egyedi méretű 

acéltokokkal szerelt karcvédett ajtólapok.) 
 Függőleges és vízszintes száliránnyal egyaránt gyárthatók az ajtólapok. 

(vízszintes szálirány, ill. ilyen típusú faintarziás ajtóknál a magassági méret 
korlátozott!) 
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 Az ajtó gyártásához felhasznált alapanyag: 
 

AJTÓLAP 
 
Ajtólapok lapjai laminált borítású préselt faanyagból (faforgácslap) készül.  
Melemin-Akril műgyanta alapanyagokból préseléssel előállított karcálló felület. Egy 
nyomtatott mintázat, erős faforgácslap lemezre ragasztva. Komoly különbség a Dekor 
lemezhez képest az a plusz fedőréteg, amitől a laminált felület ellenállóvá, 
kopásállóvá, karcállóbbá, könnyen kezelhetővé válik. 
 
 

 
Az általunk használt karcvédett felületek mindegyike strukturált felülettel készül. A 
struktúra színenként változhat.   
Az ajtólapok keretszerkezete MDF (Medium-density fibreboard) "közepes sűrűségű 
farostlemez” préselt faanyagból készül. Ezt a keretet erősítésekkel látjuk el az arra 
szükséges helyeken. (pántok, zár) 
Az ajtólapok alapból papírrács betétel készülnek. Felár ellenében kérhető az üreges 
forgácslap betét, ill. könnyített lenrost betét, vagy thermotech acélmerevítés.  

- Az üreges forgácslap esetén erősebb, vetemedésnek jobban ellenálló, de 
nehezebb ajtólapot kapunk (faintarziás ajtóknál szükséges az intarzia 
illesztések miatt).  

- Könnyített lenrost betét esetén javíthatjuk az ajtónk hangszigetelését, és ez is 
ellenállóbbá válik a vetemedéssel szemben.  

 
Az ajtólap éleinek zárása a színkínálatból választott színnel azonos melamin alapú 
falc-fóliával történik. 
  

hordozólap 

melamingyantás védőréteg 

dekorréteg 
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Tokok: 
 
Ajtótokok tekintetében több típust gyártunk. (átfogó tok, acéltok, falba tolható ajtó „tok”)  

Átfogó tok: 

 

 

Az átfogó tok tokmagja préselt faanyagból készül (forgácslap), belső (látszó) oldalát 
az ajtólapok lapborításával azonos karcvédett alapanyaggal borítjuk, vagy 22 mm-es 
2 oldalt karcvédett felületű forgácslap. 
A tokmag egyik éle szigetelő és zajcsillapító gumival, a másik él zárása pedig az 
ajtólapok élével megegyező melamin alapú falc-fóliával történik. 
A tokokhoz tartozó fix és mobil borítások MDF alapanyagból készülnek a választott 
színnel azonos dekor fóliával vannak borítva. Ezek a fóliák eltérő technológiával 
készülnek ezért a karcvédett felülethez képest: 

- eltérő fényességű lehet 
- fizikai behatásokkal szemben kevésbé ellenálló 
- a színek és az erezettség harmonizál, de nem tökéletesen azonosak 

 
 
Az átfogó tokok összeépítéséhez szükséges segédanyagok megtalálhatók a 
tokcsomagban, a tok mellé csomagolva. Átfogó tokok esetében átjáró tok is 
rendelhető. Az átjáró tok, hasonló egy normál átfogó tokhoz, de nincs szerelve 
gumitömítéssel, zárfogadóval és pántokkal. Mindkét oldalon megjelenésében azonos 
a „normál” átfogó tok mobilborításos oldalával. 
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Az átjáró tokot olyan helyeken lehet használni, ahol a falnyílást el szeretnék fedni vagy 
a többi nyílászáróval egyöntetűvé szeretnék tenni, de nem szeretnék ajtólappal 
elválasztani a helységeket. 
Az átjáró tok, alkalmazható még a tolóajtók falnyílásának elfedésére is.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

9        2020. február 14. 

 

 
 
 
 

Átfogó tok esetén a fix felülvilágító 
kialakítása úgy történik, hogy 
készül egy 4 oldalas tokszerkezet 
és ez ráültetésre kerül a normál 
ajtótok tetejére. Az esztétikusabb 
megjelenés érdekében az ajtótok 
felső borításaiból és a felülvilágító 
alsó borításaiból 25-25 mm 
visszavágásra kerül. Ekkor az 
excenteres gérösszehúzó nem 
használható, csavaros rögzítés 
szükséges a nem látszó felületek 
felöl.  A csatlakozó élet egy íves 
takaróléccel takarjuk el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az átfogó tokos ajtókat 
különleges beépítési 
helyekre az egyes borítások visszavágásával vagy beépítőfával 
tudjuk beépíteni.  
 

Ilyen esetekben célszerű egy néhány vonalas ábrát készíteni a szükséges 
visszavágások beazonosítása érdekében. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10        2020. február 14. 

 

 
 
Különleges beépítési típusok a teljesség igénye nélkül: 
 

 
 
Normál beépítés: 

 
 
 
 
 

Falkáva – falsarok beépítés:  
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Falsarok – falsarok beépítés:  
 
Vastag falak esetén is alkalmazható, ha nem akarjuk a tokkal átfogni a teljes falat 
(ebben az esetben a mobilborítások vannak visszavágva névleges méretre, ez lehet fordítva 
is) 

 
 

 
 
 
 
Falkáva - falsík beépítés:  
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Falsík - falsík beépítés:  
 

 
 
Acéltok: 
DIN szabványos acéltokokkal szerelt karcvédett ajtólapokat főként különösen nagy 
igénybevételű környezetnél ajánlott alkalmazni. (pl. közületek, egészségügyi 
intézmények, óvodák, iskolák, a lakossági felhasználástól eltérő igények esetében.) 

- Anyaga 1,5mm vastag horganyzott acéllemez.  

- Felülete alapozott. (beégetett halványszürke) 

- Jobbos és balos nyitásirányhoz előkészítve. 
- 30mm padlóbeálláshoz előkészítve. 

- Három oldalon futó szürke színű gumitömítés. 
 

Acéltokok tekintetében három típus különböztetünk meg. 
Saroktok kőműves falhoz, átfogó tok kőműves falhoz, átfogó tok gipszkarton falhoz. 
Az acéltokok porszórt alapozott festéssel vannak ellátva, ez további felületkezelést 
igényel. (Beépítést követő mázolás, vagy beépítés előtti igény szerinti RAL színű 
szinterfestés) 
 
saroktok kőműves 
falhoz:            
  

átfogótok kőműves 
falhoz:                  

átfogótok gipszkarton 
falhoz: 
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Falba tolható ajtók (teljesség igénye nélkül) 
A teljes típusválaszték és megvalósíthatóság: www.eclisse.hu 
 
Típusok: 
 

Unico Falban futó tolóajtó szerkezet egyszárnyú 

vagy kétszárnyú tolóajtóhoz (Estensione), vakolt 

és gipszkarton verzióban. 

Az Unico a lehető legjobban adaptálható falban 
futó tolóajtókhoz való tokszerkezettel. A méretre 
készítést már gyárilag biztosítjuk. 
A Siderale verzió lehetővé teszi még az extra 
nagy nyílások lefedését is: 

 1500 mm szélességig és 2900 mm 
magasságig (vakolathoz) 

 2000 mm szélességig és 2900 mm 
magasságig, a kész fal vastagsága 150 
mm (gipszkartonhoz) 

 

 

http://www.eclisse.hu/Prodotti/Varianti-di-Prodotto
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Syntesis® Line olyan tolóajtó szerkezet, mely egy falban futó tolóajtóhoz készült 

látható tokborítás nélkül. (vakolt és gipszkarton verzióban) Rendkívül modern 

megoldás, tökéletes minimális terekhez. A külső kikészítések hiánya lehetővé teszi a 

toló felület tökéletes integrációját a fallal.  

 

 
 

 
 
 
Standard mérettáblázat: 
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Rendelhető kiegészítő extrák: 
 

 e-motion : motorizált ajtónyitás-csukás 
 

 Eclisse BIASTM: egy olajos dugattyúval van ellátva, mely lassítja és gyengéden 
kíséri az ajtó záródási fázisát  

 
 Eclisse BIASTM DS: Nyitás és zárás tompító beépített lassítóval, ami teljesen 

el van tüntetve a sínbe építve.  
 

 Rallenty soft: Egy mechanikus rendszerről van szó, mely növeli a kényelmet és 

a tolóajtó működését:   

 a zárás mindig kíméletes és csendes  

 kívülről láthatatlan  

 alkalmazható már beépített ajtólap esetén is 

 Automata zár:    
 Automata zár esetén, miután kinyílt az ajtó, automatikusan 

bezáródik. Egy mechanikus rendszerről van szó, mely öt perc alatt 
alkalmazható a későbbiekben is, már beépített tokszerkezetek 
esetén is. 
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Vasalatok:  

 

Az ajtólapokat 72 mm-es DIN zárral szereljük (kulcslyuk-kilincslyuk távolság), 
melyekből az alábbiakat különböztetjük meg.  
 

- BB zár/normál kulcsos zár általános használatra. (Alapárban ezt a zártípust 
szereljük az ajtókba.) 

- WC zár (Felár ellenében szerelhető ezzel a típussal az ajtó. Ezt a zár típust 
olyan helyeken használják, ahol az ajtót nem kulccsal szeretnék zárni. Ehhez 
a zártípushoz, speciális un. WC-záras kilincset kell használni. Ez a 
zármegoldás lehetővé teszi, hogy az ajtó egyik oldalról kulcs nélkül zárható 
legyen.) 

- PZ zár / cilinderzárbetéthelyes zárral. (Az ár listában szereplő felár nem 
tartalmazza a zárbetét árát.) E zár típust felár ellenében lehet az ajtókhoz 
rendelni. A cilinder vagy másnevén biztonsági zárbetét fogadására alkalmas 
zárak azoknál a helységeknél alkalmazhatóak, amelyeket szeretnénk, elzárni 
a többi helységtől. (pl. iroda, dolgozószoba, raktárhelység stb.) 

A PZ zárhoz zárbetétet is tudunk adni az ár listában található árban. (ideális 
mérete 28/33 mm) A kilincs nem tartozék! 
 

A tokokon minden zárral kompatibilis műanyag táskás zárfogadó található. 
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Az ajtólapok és a tokok 3db 
Otlav gyártmányú táskás pánttal 
vannak szerelve. (A pántok króm 
színűek, műanyag persellyel 
ellátottak a nyikorgásmentes 
működés érdekében.) 
 
 
 
 
 

Választható kiegészítők: 
 Zártípusok (BB zár, PZ zár, WC zár) 

 Szellőzők (az ajtó színével harmonizáló műanyag kör-alakú szellőző Ø38mm) 
Igény esetén eloxált alumínium szellőzőráccsal is kérhetők az ajtók. (400 x 60 
mm) 
A szellőző beépítése ajánlott azon helységek esetében ahol a páratartalom eltér 
a nyílászáró által elválasztott helységek páratartalmától. (fürdőszobák, nyílt 
égésterű készülékekkel ellátott helységek)  
 

 
 
 

 Automata küszöb (ajtó alsó élébe marva és szerelve). Az automata küszöb az 
ajtó záródásának javítására alkalmas. Csak az ajtó csukott állapotában max. 14 
mm ajtólap alatti hézagot zár le, ezáltal megszűntetve a legfőbb hang-szag és 
az esetleges légáramlást okozó rést az ajtó alatt. Akadálymentes átjárást 
biztosít! 

 

 
Az automata küszöb használatával növelhetjük az ajtó használati értékét: 

- fokozott hanggátlás 

- akadálymentes átjárás 

- légáramlás csökkentése 

- szagok terjedésének megszüntetése 
- ajtó alatti fényzárás 
- rovarok mozgásának meggátlása 
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 Kilincsek nagy szín és forma választéka. (Kilincsekkel kapcsolatos információk 
megtalálhatók a kilincs ár listában.) 

 Tolóajtó kiegészítők (tolóajtó zár, toló ajtó fogantyú).  

 Ajtólap betét (papírrács, furatolt forgácslap, könnyített lenrostlap, thermotech 
acélmerevítés) 
 

 
 

 Papírrács betét jellemzői: alacsony klimatikus és mechanikus 
igénybevétel 
Klímaosztály: I (alacsony) 
Mechanikai igénybevétel: N (alacsony) 
Felhasználási terület: lakótéri környezet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

    Papírrács betét 
 
 

 

 Üreges forgácslap betét jellemzői: alacsony klimatikus és erős 
mechanikus igénybevétel 
Klímaosztály: I (alacsony)  
Mechanikai igénybevétel: S 
(erős) 
Felhasználási terület: 
lakótéri környezet, 
középületek (iskolák, irodák, 
egészségügyi, hivatali 
intézmények, szállodák stb.) 

 
 
 
 
       Üreges forgácslap betét 
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 Könnyített lenrostbetét jellemző: közepes klimatikus és erős 
mechanikus igénybevétel 
Klímaosztály: II (közepes) 
Mechanikai igénybevétel: S (erős) 
 
Felhasználási terület: lakótéri környezet, középületek (iskolák, irodák, 
egészségügyi, hivatali intézmények, szállodák stb.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Könnyített lenrost betét 
 
 
 
 
 
 
 

 Thermotech acélmerevítés: erős klimatikus és közbenső 

betétfüggő mechanikus igénybevétel 
Klímaosztály: III (erős) 
Mechanikai igénybevétel: középső betétfüggő 
Felhasználási terület: lakótéri környezet, középületek (iskolák, irodák, 
egészségügyi, hivatali intézmények, szállodák stb.), az elválasztott 
helyiségek nagyobb hőmérsékleti különbsége esetén. A vetemedés 
megakadályozása érdekében. 
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VYMA FESTETT MDF AJTÓK 
 

 
 
Az festett MDF ajtók szerkezeti méretei és technikai paraméterei teljes egészében 
megegyeznek a karcvédett ajtók méreteivel. A tok és az ajtólap teljesen natúr MDF-
ből készül. Az ajtólap 2 db 8 vagy 10 mm-es MDF borítást kap a kívánt minta 
bemarhatósága miatt. Az ajtók felületkezelése a kiválasztott RAL szín szerint történik 
3 rétegű poliuretán felületkezeléssel. Az első réteg egy színtelen izoláló lakk, a 
második egy jól csiszolható töltőalapozó, és végül a harmadik réteg a színes kopásálló 
fedőlakk. 
 
Típusválaszték: 
Marco, Matteo, Alessandro, Stefano, Federico, Daniele, Riccardo, Alberto, Roberto, 
Nicola 
Egyeztetéssel lehetséges egyedi elképzelés is! 
 
 
 
Festett MDF ajtók előnyei: 

 A RAL színskála bármely színében elérhető 
 A karcvédett ajtóhoz hasonlóan egyedi méretben készül 
 Mintázata egyedi elképzeléseknek megfelelően is elkészíthető 
 Hosszú távon gondozásmentes. Felújító festést nem igényel 

A Vyma karcvédett és festett beltéri ajtókkal kapcsolatos részletes ár információk az 
aktuális ár listában találhatók. 
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VYMA DEKOR BELTÉRI AJTÓK 

Falcos kialakítású 40 mm vastag beltéri ajtólap. Felépítését tekintve MDF keret 
kétoldali dekorfóliás felületű HDF lemezborítással. A dekor felület nyomtatott 
famintázatú papírt jelent HDF hordozó felületre kasírozva. Átlagos használatra 
tervezve egy költséghatékony megoldást. Csak szabvány méretben és csak papírrács 
kitöltéssel rendelhető! Szabványos falnyílás méretek: (65),75,90,100 / 210.  Raktári 
készletek esetében a tokjuk teljes egészében forgácslapból készül elérhető 
falvastagsági mérettartományuk: 10-12 és 12-14 cm. Alapanyag készlettől függően 
bizonyos színekből rendelhető egyedi falvastagsághoz is tok.  
Blokktokos kivitel jelenleg csak dió és wenge színben érhető el. 
 
Jelenleg elérhető dekor színek: 

- fehér 

- bükk 

- rusztikus tölgy 
- fehérített fenyő 

- sonoma tölgy 

- szürke tölgy 
 

Kifutó csak a készlet erejéig elérhető színek: 
- silver wenge 

- calvados 
- old walnut 

- royal bükk 

- juhar 

- dió 
- tölgy 

- wenge 

- makassar 

- éger 
 
 
 

Típusok: 
 

Tele 
 
Üveges: 
Romeo, Anselmo, Beatrice, Vittore, Tiziano, Mario, Vincenzo I, Vincenzo II, Enrico, 
Luzigi, Lorenzo, Orlando, Placido, Dante, Felice, Ginevra IV, Ginevra V, Ginevra VI, 
Ginevra VII, Ginevra VIII, Pietro III, Pietro IV, Pietro V, Pietro VI, Renato, Fabio, 
Ottavio, Savio, Ailvio, Vico, Valentino, Filippo, Gilda, Gisella, Davide, Umberto, 
Rafaello, Lord, Best, Paolo, Milano, Elegant, VIP, és külön egyeztetve bármilyen 
egyedi elképzelés. 
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Választható üvegtípusok: 
float, screen, szatén, fatörzs fehér, csincsilla fehér, felhő fehér, krizet, kura, gríz, 
mercan, master care, punto fehér, punto bronz, delta matt, santuk, basak, fatörzs 
bronz, csincsilla bronz, reflexiós bronz 
 
Üvegezett típusok esetében elérhető a tömörbetétes típus is felár ellenében. (Sík 
lemezbetét dekor anyagból.) 
 
 
 
Fémcsíkos: 
A fémcsík 12 mm széles 0,5 mm vastag tömör eloxált öntapadós alumínium csík, ami 
az ajtó felületére van ragasztva. 
 
Típusok: 
 Gia, Gastone, Adrina, Biga, Editta, Telma, Mirko, Vero, Bryson, Chaos, Chase, Cole, 
Miles, Ruby, Tristan, Vincent, Violet, és külön egyeztetve bármilyen egyedi 
elképzelés. 
 
 
Dekor ajtók előnyei: 

 Kedvező ár 
 Gondozásmentes: karbantartást, festést nem igényel 

Dekor ajtók hátrányai: 

- Kevésbé kopásálló felület 

- Csak szabványméretben érhető el 
- Csak függőleges száliránnyal rendelhető 

- Kisebb szín és modellválaszték 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23        2020. február 14. 

 

 

Általános termékinformációk a VYMA termékcsaládhoz. 
 

Padlóburkolatok és burkolatváltások: 

Az utólag elhelyezhető tokos beltéri ajtókat minden esetben a végleges 
padlóburkolatra kell helyezni. Célszerű a padlóburkolatok vastagságát és az alájuk 
kerülő alátét (szigetelő) anyagokat úgy megválasztani, hogy a két helyiség padlószintje 
azonos legyen. A burkolatok fali szegélyeit csak a tokok elhelyezése után lehet 
elhelyezni. Az eltérő burkolatú helyiségeknél a legcélszerűbb burkolatváltó profilokat 
alkalmazni. A burkolatváltást annak a helyiségnek a belső falsíkján kell elvégezni 
ahová az ajtó nyílni fog.  Ezáltal a burkolatváltás az ajtólap síkja alá kerül. 

Falak előkészítése: 

Az ajtók beépítését készre festett falakba célszerű elvégezni. A beépítés utáni 
esetleges hézagokat (tok és fal közötti) festhető akril tömítővel kell javítani, amely 
kiszáradás után színre festhető. A tokok felületére különösen figyelni kell! Leragasztani 
tilos!  

A falak esetleges burkolatait már felméréskor figyelembe kell venni (csempe, lambéria 
stb.) ezek ragasztóval növelt vastagságát célszerű a fal vastagságához hozzáadni 
abban az esetben, ha a burkolás magassága legalább az ajtó borításléceinek 
magasságával megegyezik. Így az átfogó tok elhelyezése könnyebb és esztétikusabb. 
Amennyiben a falburkolat alacsonyabb akkor célszerűbb a tokborítások mellé burkolni, 
hogy a burkolat felett ne alakuljon ki hézag. 

Szállítás, tárolás: 

Az összes faalapú fahelyettesítő anyagból készült ajtóra elmondható hogy ferde irányú 

(támasztó) terhelésre érzékenyek. Ilyen terhelés esetén el tudnak görbülni, vetemedni. 

Ezért e típusú ajtók szállítása és tárolása csak sík (egyenes) felületen, vízszintesen 

fektetve történhet a vetemedések elkerülése érdekében. Az ajtólapok vetemedését 2 

oldalának eltérő hőmérséklete is előidézheti ezért napra kitenni, vagy úgy szállítani, 

hogy közvetlen napfény éri az ajtókat TILOS. Ezekre a teljesítmény nyilatkozatban is 

kitérünk. 
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