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A Full Doors ajtók több évtizedes gyártási tapasztalattal, a 
legkorszerűbb technológiával, vásárlóink egyedi igénye sze-
rinti méretben és kivitellel készülnek modern, 9 000 m2-es 
gyártóbázisunkon. 

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, keressük az új 
utakat, technológiákat. Ez a megújulás és a minőség iránti 
elkötelezettségünk tett minket az ország, majd a régió veze-
tő, egyedi ajtókat gyártó vállalatává.

Az utóbbi években felgyorsult technikai fejlődés nyomán 
a beltéri ajtó utólag is beépíthetővé vált. Nem az építkezés 
során kerül tehát a helyére, hanem azt követően; tulajdon-
képpen a lakásba kerülő első bútordarab. Abból a szempont-
ból is a bútorzat részévé vált, hogy könnyedén, komolyabb 
beavatkozás nélkül cserélhető. Ezen tulajdonsága miatt, a 
harmonikus kialakítású belső terek különösen fontos részé-
vé válhat. 

Eljött végre az idő, hogy belsőépítészeti elemként, színében, 
anyagában, stílusában harmonizáljuk környezetével!

Az egyedi ajtó kifejezés jelölheti a szabványostól eltérő 
méretű nyílások méretéhez alkalmazkodó nyílászárót. Ennek 
gyártásakor „méret utáni szabóságként” alkalmazkodunk a 
már adott feltételekhez, úgy, hogy a végeredmény semmi-
lyen szempontból nem jelent kompromisszumot.

Másfelől, az új építésű ingatlanok esetében, szinte korlátlan 
lehetőségeinkkel már a tervezés szakaszában megismer-
kedve, kreatív energiáink felszabadulhatnak, hogy esztétika-
ilag és ergonómiailag eddig ismeretlen távlatokat nyissanak.

FULL DOORS - AJTÓ, AMINEK LELKE VAN

beltéri ajtó

egyedi ajtó

bemutatkozás
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Divatba hozzuk az ajtót!

Hihetetlenül színes a Full Doors megújult CPL felületválasz-
téka!

Mi a Full Doorsnál szeretünk kicsit másként gondolni a 
beltéri ajtóra. Szerintünk az ajtó nem csupán funkcionális 
tárgy, hanem a berendezés, a bútorzat része is egyben, ezért 
fontos esztétikai, ergonómiai értéket hordoz. Úgy is szoktuk 
mondani, hogy a mi ajtónknak lelke van!

A Full Doorsnál minden az ajtóról szól. Ez a szakmai elhi-
vatottság, szenvedély tett minket az ország vezető, egyedi 
ajtókat gyártó vállalatává. Évente egy nagyvárosnyi ember 
találkozik termékeinkkel, amelyek hazai szakemberek keze 
alatt, a legkorszerűbb gépekkel felszerelt gyárunkban ké-

szülnek. A Full Doors hosszú évek óta meghatározza a tren-
det, miközben figyel a piac és a partnerek visszajelzéseire. A 
Full Doors termékei valóban egyediek, gyártásuk a rendelést 
követően indul, ennek köszönhetően hihetetlenül sokféle 
formában készülhetnek.

Ahhoz, hogy Ön igényeihez maximálisan igazodó, egyedi 
nyílászárók kerülhessenek otthonába, elengedhetetlen, hogy 
a tervezés korai szakaszában megtörténjen az ajtók kivá-
lasztása. A Full Doors termékei az ország egyre több pontján 
megrendelhetők  képzett, hozzáértő szakemberekkel dolgo-
zó partnereinknél. Forduljon az Önhöz legközelebbi márka-
kereskedőhöz!

CPL színminták

gyapot beige
U113

kína vörös
U321

brillant sárga
U114

chili piros
U323

citrus sárga
U131

antik 
rózsaszín
U325
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ÚJ 
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ÚJ 
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narancs
U332

tiroli kék
U504

fuchsia lila
U337

horizont kék
U522

flamingó pink
U363

delft kék
U525
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ÚJ 
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ÚJ 
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ÚJ 
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ÚJ 
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ÚJ 
szín

kiwi zöld
U626

trüffel  
barna
U748

lime zöld
U630

karamell 
nude
U830

porszürke
U732

világosszürke 
Chicago  
beton
F186

ÚJ 
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ÚJ 
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ÚJ 
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A Full Doors egyszínű (uni) 
laminátumaiból, a piacon egye-
dülállóan, többféle 3D struktúrájú 
felület érhető el, még tovább tágít-
va a design lehetőségeket!

fekete  
3D kőris
U999

3D kőris 3D vászon 3D vinyl
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szürke
0357

fekete
U999

caramel
0522

alpesi fehér
W1100

homokszín
0564

platina fehér
W980

gyémánt 
szürke
U963

caramel 3D 
kőris
0522

caramel  
3D vászon
0522

caramel  
3D vinyl
0522

antracit 3D 
vinyl
0338

fekete  
3D kőris
U999

gyémánt-
szürke  
3D kőris
U963

platina fehér  
3D kőris
W980



calvados
8344

vörös szilva
8451

bükk
8385

CPL színminták

barna 
sonoma tölgy
578

világos rauna 
szil
697

világos tölgy
6909

barna szilva
8449

arlington 
tölgy
H3303 / H1133

natúr 
bardolino 
tölgy
H1145 

halifax fehér 
tölgy
H1176 / H176

halifax 
dohány tölgy
H1181 / H181

halifax natúr 
tölgy
H1180 / H180

vicenza tölgy
H3157 / H357

natúr juhar
8386

polár aland 
fenyő
H3433 / H433

szürke aland 
fenyő
H3431 / H431

pácolt tölgy
8452

sötét tölgy
8214

barna tölgy
8482

vörös éger
2274 

álgesztes 
bükk
8485

fehér aland 
fenyő
H3430 / H430

sötét rauna 
szil
698

lávaszürke 
fleetwood
H3453 / H852

ÚJ 
szín

ÚJ 
szín

ÚJ 
szín

ÚJ 
szín
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sötét olíva
8535

fehér tölgy
8797

mogyoró
8488

ében
8540

szatén dió
8533

moha tölgy
8798

füstölt dió
8779

 

Legtöbb felületünk  
függőleges és víz-
szintes száliránnyal 
egyaránt rendelhető.
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Az ajtólap mintája lehet függőleges (V - vertikális), vagy víz-
szintes (H - horizontális) szálirányú. Az ajtótok és a lap színe 
lehet azonos, vagy eltérő, sőt, az ajtó éle is kaphat eltérő szí-
nű élzárást, ami érdekes, friss belsőépítészeti design ötlet.
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CPL tele ajtó

A Full Doors ajtók saját gyártású felületekkel készülnek. 
Legújabb fejlesztésünknek köszönhetően, a nagy keménysé-
gű HDF lemezekre kerülő CPL fólia már nem csak az ajtó két 
oldalát és a tok középső részét borítja, hanem a termék tel-
jes felületét, ami ennek eredményeképpen egységesen hő-, 
karc- és vegyszerálló, továbbá az éleken és tokborításokon 
nincs halvány színeltérés sem, mint a hasonló kivitelű ajtók-
nál általánosan. Az ajtólap bélése lehet papírrács, könnyű 
szerkezetű farostlemez (UDF), körüreges- (RSP), vagy tömör 
(VSP) faforgácslemez, igény szerint.

A megszokottnál sokkal bővebb, gyakran frissülő színpa-
lettánkon a famintázatok és a legfrissebb trendek szerinti 
design felületek egyaránt megtalálhatóak, hiszen filozófiánk, 
hogy minden egyedi igényt kielégítsünk. A Full Doors ajtók 
egyszínű (uni) laminátumai már többféle háromdimenziós 
felülettel is elérhetőek, ami egyedülállóan kiszélesíti a de-
sign lehetőségeket.

valódi CPL ajtók

SOLID HSOLID V

A Full Doors CPL intarziás ajtók valódi, kézimunkával készü-
lő, egyedi termékek. Az intarzia négyszögekből áll. Ugyanan-
nak a laminált lemeznek a feldarabolásával, majd a darabok 
síkban történő összeillesztésével készül. 

Az ajtólap méretének változásával az egyenlő részre osztott 
elemek méretei dinamikusan nőnek-csökkennek, a vékony 
intarziás elemek (csíkok) fix méretűek. Az ajtólap két oldala 
lehet egyforma, vagy eltérő mintázatú.

CPL intarziás ajtó

UNIT 01 H UNIT 02 V UNIT 03 H UNIT 04 H UNIT 06 V UNIT 06 H UNIT 07 H UNIT 10 V UNIT 10 H UNIT 11 V

UNIT 13 V UNIT 13 H UNIT 14 H UNIT 15 V UNIT 15 H UNIT 16 V UNIT 17 H UNIT 18 V UNIT 18 H UNIT 20

UNIT 28

A full.co.hu weboldalon lévő 
ajtókonfigurátorral a modelleket     
bármelyik színből összeállíthatja. 
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http://www.full.co.hu
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Az intarziás típus azon változata, aminek felületén kettő- 
vagy háromszínű laminátum-kombinációt alkalmazzuk. 
Izgalmas felületek létrehozására nyílik lehetőség, az előbbi-
ekben leírt szerkesztési szabályok itt is érvényesek. 

Az intarziák között 5 cm minimum távolságot kell hagyni, és 
egymást nem keresztezhetik.

A Full Doors többszínű intarziás ajtók modellválasztéka 
megtekinthető a szemközti oldalon.

A full.co.hu-n lévő ajtókonfigurátorral könnyedén modellez-
heti a kívánt típust, és kiválaszthatja, hogy mely színek páro-
sítása felel meg legjobban ízlésének.

CPL többszínű intarziás ajtó

A Full Doors egyszínű (uni) 
laminátumaiból, a piacon egye-
dülállóan, többféle 3D struktúrájú 
felület érhető el, még tovább 
tágítva a design lehetőségeket!

3D kőris 3D vászon 3D vinyl
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UNIT 01 V UNIT 01 H UNIT 02 V UNIT 02 H UNIT 03 V UNIT 03 H UNIT 04 V UNIT 04 H UNIT 05 V UNIT 05 H

UNIT 11 V UNIT 11 H UNIT 12 V UNIT 12 H UNIT 13 V UNIT 13 H UNIT 14 V UNIT 14 H UNIT 15 V UNIT 15 H

UNIT 06 V UNIT 06 H UNIT 07 V UNIT 07 H UNIT 08 V UNIT 08 H UNIT 09 V UNIT 09 H UNIT 10 V UNIT 10H

UNIT 16 V UNIT 16 H UNIT 17 V UNIT 17 H UNIT 18 V UNIT 18 H UNIT 19 V UNIT 19 H UNIT 20 UNIT 21

UNIT 22 UNIT 23 UNIT 24 UNIT 25 UNIT 26 UNIT 27

A piktogramokról leolvasható, hogy az adott modellekből milyen technikai 
típusok készülhetnek.
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CPL díszcsíkos ajtó

FUSION 01 V FUSION 01 H FUSION 02 V FUSION 02 H FUSION 03 V FUSION 03 H FUSION 04 V FUSION 04 H FUSION 05 V FUSION 05 H

FUSION 06 V FUSION 06 H FUSION 07 V FUSION 07 H FUSION 08 V FUSION 08 H FUSION 09 V FUSION 09 H FUSION 10 V FUSION 10 H

FUSION 11 V FUSION 11 H FUSION 12 V FUSION 12 H FUSION 13 V FUSION 13 H FUSION 14 V FUSION 14 H FUSION 15 V FUSION 15 H

FUSION 16 V FUSION 16 H FUSION 17 V FUSION 17 H FUSION 18 V FUSION 18 H FUSION 19 FUSION 20

Újdonság: a Full Doors Fusion modelleket már nem csak a megszokott, rozsdamentes  
változatban készítjük, hanem választható Bronz, Titán, Réz és Rose Gold díszcsík is,  
amelyeknek köszönhetően még tovább finomítható a termékek megjelenése!

újdonság

A Full Doors ajtók ezen típusában a fémbevonatú intarzia 
az ajtó felületével egy síkban helyezkedik el, valóban az 
ajtó szerkezeti eleme, nem utólagosan ragasztott díszítés. 
Az keskeny intarziák alatt az ajtó megerősített szerkezetű, 
masszív, mechanikailag ellenálló.

A Full Doors izgalmas újításaként a fémcsík már 1 és 12 cm 
között szabadon változtatható, sőt, a fémcsík helyett akár 
másik CPL, vagy szinte bármilyen HPL felülettel is dolgoz-
hatunk. Készülhet zárt és élre kifutó változatban is, ezért 
sokféle módon használható, dekoratív, ugyanakkor kedvező 
árú díszítőelem. 

A Full Doors ajtók rendelhetőek, a megszokott, 
“sarkos” kialakítás mellett, ún. “karnis” éllel 
is. Ez a finom, időtlenséget sugárzó megoldás 
elsősorban klasszikusabb modellek esetén 
mutat igazán jól.
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A két-háromféle laminátum kombinációjából egyedi, moz-
galmas felületeket alkothatunk, amit a valódi fémbevonatú 
intarzia csíkokkal – jelentős többletköltség nélkül - még 
kifinomultabbá tehetünk.

 Egyes felületeinkből készült ajtótokjaink, egyedülálló újításként, akár négyféle szálirá- 
 nyú tokvariánssal is készülhetnek, és rendelhetőek fémhatású borítással is. Ezek ügyes  
 meg választásával igazán egyedivé és kifinomulttá varázsolható a lakótér.

CPL többszínű díszcsíkos ajtó
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FUSION 01 V FUSION 01 H FUSION 02 V FUSION 02 H FUSION 03 V FUSION 03 H FUSION 04 V FUSION 04 H FUSION 05 V FUSION 05 H

FUSION 06 V FUSION 06 H FUSION 07 V FUSION 07 H FUSION 08 V FUSION 08 H FUSION 09 V FUSION 09 H FUSION 10 V FUSION 10 H

FUSION 11 V FUSION 11 H FUSION 12 V FUSION 12 H FUSION 13 V FUSION 13 H FUSION 15 V FUSION 15 H FUSION 16 V FUSION 16 H

FUSION 17 V FUSION 17 H FUSION 18 V FUSION 18 H

Az ajtópiacon elérhető CPL termékek nagy részénél a kemény, kopásálló felület csak az ajtó két frontlemezét, 
illetve a tok belső oldalát borítja, míg az ajtó éleit és a tok borítását gyengébb, sérülékeny dekorfólia. Ráadásul 
ez a fólia sokszor színben és felületének struktúrájában eltér az ajtó egyéb részeitől, ami esztétikai és minőségi 
kompromisszumot jelent. A Full Doors termékeinek esetében ezekkel a kompromisszumokkal nem kell számol-
nia,  mert - magas színvonalú gyártástechnológiánknak köszönhetően - azok teljes felületét valódi CPL fóliával 
gyártjuk, így lesznek szépek és ellenállóak egyszerre.
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Hommage à Bauhaus 
Az új mintaintarziás modelljeink ihletője a 2019-ben  
alapításának centenáriumát ünneplő Bauhaus művészeti  
és designiskola, amelynek hatalmas hatása volt a  
XX. századi építészetre, de szinte az összes művészeti ág 
képviselőit megihlette letisztultsága, egyszerű formái és 
funkcionalitása.

újdonság

Friss, innovatív technológiával készülő ajtótípus, amely új 
távlatokat nyit a design területén. Speciális, sarkos vágási 
technikánk által válik lehetővé, hogy ez a termék teljesen 

egyedi kivitelben, igazi műalkotásként járuljon hozzá a helyi-
ség arculatához.

CPL mintaintarziás ajtó
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PATTERN 02 PATTERN 03 PATTERN 07 PATTERN 08 PATTERN 09 PATTERN 10 PATTERN 11 PATTERN 12

A nagy, egybefüggő betéteket vázkeret fogja körbe. Az egy, 
vagy több betét függőleges és vízszintes oldalú négyszög 
lehet. Mivel a betéteket elválasztó csapok külön egységek, a 
szálirányuk tetszés szerint változhat. A betét üveg, vagy 

8mm vastag összeforgatott CPL lemez, üvegszorító léc 
körbeszegéssel. További izgalmas díszítőelemként az üveg-
re, vagy betétre rátétlécek, „álosztók” is kerülhetnek, még 
egyedibbé varázsolva felületüket.

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10

P21 P22 P23 P24

P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20

A laminált  vázkeretes ajtótípussal a klasszikusabb 
formák és a modern felületek vonzó keverékét 
alkothatjuk meg.

CPL vázkeretes ajtó
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A síkfelületű, teli ajtólapon utólag kivágásokat készítünk, 
ezek alakja lehet négyzet, téglalap, kör, ellipszis, rombusz 
vagy paralelogramma. A kivágások mérete egészen ad-
dig növelhető, míg a megmaradó lap merevsége biztosí-
tott. A kivágásba kerülhet üveg, vagy két összeforgatott 
laminátumból készült sík betét.

Szegése üvegbeszorító léccel történik, az egyenesek az ajtó 
színével megegyező fóliával készülnek, az íves vonalúak 
egyszínű festett felületűek.

Az üvegkialakítással készülő ajtók a lakás valódi díszeivé 
válhatnak. Több-kevesebb fényt engednek át, egyszerre 
összekötik és elválasztják a tereket. Különösen fontos a 
helyiségek funkcióját szem előtt tartva kiválasztani az üveg-
felületek méretét és mintázatát.

CPL kisüveges ajtó
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egyes modellekkel

A Full Doors CPL ajtók is rendelhetőek eltérő színű 
élkialakítással, ráadásul ez a különleges dizájn 
felár nélkül elérhető.

G01 G02 G03 G04 G05 G06-A G06-B G06-C G07-A G07-B

G07-C G08-A G08-B G08-C G09-A G09-B G09-C G10 G11 (300) G11 (400)

G11 (500) G12-A G12-B G12-C G13 G14 G15 G16 G17 G18-A

G18-B G18-C G19 G20 G21 G22 G23 G24 G25 G26

G27 G28 G29 G30 G31 G32-A G32-B G32-C G33 G34

G35

Aktuális üvegválasztékunkat megtekintheti honlapunkon! 
www.full.co.hu

http://www.full.co.hu
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A 8 mm-es edzett üveg frízzel való kombinálása lehetővé 
teszi az üvegfelületnek egészen a lap széléig történő kifutta-
tását alul-felül.  

Az üveg lehet egy nagy felületű, de készülhet több, keske-
nyebb üveg felhasználásával is. A frízek rajzolatának szál-
iránya lehet vízszintes illetve függőleges.  Az ajtólap készül-
het teli edzett üveglapból is, ilyenkor speciális rozsdamentes 
vasalatot kap. A tok laminált felületű. Az üveg lehet víztiszta, 
parszol, festett vagy homogén savmart, továbbá bármilyen 
mintázatúra egy vagy két rétegben homokfújt.

A Full Doors technikai ajtók 
pontos paramétereit a 
külön erről szóló katalógu-
sunkban mutatjuk be.

L07 L11

L14-C

L02 L03-A L03-B L03-C

L04-A

L12-A

L08L04-B

L12-B

L09L04-C

L12-C

L10L05

L13

L06

L14-A

L01

CPL edzett üveges ajtó
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Egyik legutóbbi fejlesztésű, exkluzív termékünk. Ennél a 
típusnál az üveg beszegzőléc nélkül kerül az ajtólap felü-
letébe, így az teljesen sík marad. Az üveg – igény esetén – 
laminátummal is helyettesíthető. 

Extra dizájnlehetőségeket rejtő, modern termék, szinte 
korlátlanul variálható üvegmező elhelyezésekkel. Készülhet 
savmart, float, vagy parsol üveggel.

S02 S03 S04 S05 S06 S07-A S07-B S07-C S08-AS01

S08-C S09-A S09-B S09-C S10-A S10-B S10-C S11-A S11-BS08-B

CPL síküveges ajtó
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S12-A S12-B S12-C S13 S14S11-C S15-A S15-B S15-C

ÚJ 
modell

ÚJ 
modell

ÚJ 
modell
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A teli síkfelületű ajtólapokra rátétlécekből különféle minták 
készülhetnek, új távlatokat nyitva az modern ajtók formavi-
lágában. 

A rátét lehet szélig kifutó léc illetve keret, vagy festett rátét-
idom, például félgömb vagy gúla. A rátétléc lehet az ajtóéval 
egyező vagy attól eltérő színű is. Egy fontos feltétel van 
csak: az ajtó ütközése záráskor biztosított legyen.

A rátétléces technológia költséghatékony és egy-
szerű, ámde látványos módja, hogy az ajtó sík 
felülete mélységi dimenziót kapjon.
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G02 G03 G04 G05 G06-A G06-B G06-C G07-A G07-BG01

G08-A G08-B G08-C G09-A G09-B G09-C G10 G11 (300) G11 (400)G07-C

G12-A G12-B G12-C G13 G14 G15 G16 G17 G18-AG11 (500)

G18-C G19 G20 G21 G22 G23 G24 G25 G26G18-B

G28 G29 G30 G31 G32-A G32-B G32-C G33 G34G27

G36 G37 G38 G39 G40G35

CPL rátétléces ajtó
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egyszárnyú ajtó kétszárnyú ajtó

falban futó egyszárnyú tolóajtó falban futó kétszárnyú tolóajtó

fal előtt futó egyszárnyú tolóajtó fal előtt futó kétszárnyú tolóajtó

sorolt felülvilágító oldalvilágító

tokon belül tolódó tolóajtó

tokosztós felülvilágító osztott blendés

nyíló ajtók alakos ajtók

nyíló ajtók kiegészítő szerkezetekkel

tolóajtók

alakos ajtó ötszögű 
alakos ajtó

nyitásirányok

balos ajtó jobbos ajtó

Diva tolóajtó Magic tolóajtó

tokborítás illesztési lehetőségek tokborítás típusok

gérbe vágott 
borítás

kifutó illesztésű 
borítás

fix blende lehet: gérbe vágott, kifutó illesztésű, 
fix blende

sarkos borítás
lehet: gérbe vágott

normál borítás

egyszárnyú lengőajtó kétszárnyú lengőajtó

lengő ajtók

egyszárnyú 
harmonika ajtó

egyéb kialakítási lehetőségek

tok kialakítások

ajtólap élkialakításokajtólap és tok illesztési lehetőségek

tapétaajtófix ablak

0,
08
0

átfogó tok 8cm-es borítással

0,
06
0

átfogó tok 6cm-es borítással blokktok

falcolt ajtó sarkostokbanyíló ajtófalcnélküli ajtó karnis

kivitelezési lehetőségek
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ALAKOS AJTÓ
Előfordulhat, hogy bizonyos falfelületek nem teszik lehetővé 
a hagyományos, álló téglalap alakú nyílások elhelyezését. 
Ilyenkor lehet szükség a lehetőségekhez igazodó, egyedi 
kialakítású ajtókra. Leggyakrabban lépcsőfeljáró alatt, vagy 
tetőterekben, mindkét esetben a lap felső éle ferde, így 
követve a belső tér anatómiáját. E z a termék, igény szerint, 
lehet négy-, vagy ötszög alakú is.

AUTOMATA KÜSZÖB
A korszerű ajtóknál, esztétikai és akadálymentesítési meg-
fontolásból, egyre ritkább a hagyományos, ún. átlépő küszöb. 
Ehelyett, ha a helyiség funkciója megkívánja, az ajtólap 
aljába süllyesztett, láthatatlan automata küszöb teljesít szol-
gálatot. Az ajtó becsukásakor automatikusan ereszkedik a 
padlóra, és gumírozott felülete nagyfokú szigetelést biztosít.

CPL (CONTINUOUS PRESSURE LAMINATE)
Ez a gyűjtőnév a, piaci igényeknek megfelelően, nagy szín-
választékban, és a funkciókhoz igazodva, többféle kivitellel 
készülő felület. A CPL felület gyártásakor a gyantát egy 
nagyméretű hengerrel, folyamatosan préselik a hordozó-
felületre. A legutóbbi fejlesztések után, a Full Doors CPL 
termékek lapja és tokja teljesen egységes borítást kaphat, 
ami esztétikai és tartóssági szempontok szerint is kiemeli a 
piacon kapható más CPL néven árult ajtók közül.

DEKORFÓLIÁS AJTÓ
A mai beltéri ajtó kínálat belépő szintű terméke, papírfólia 
felülettel. Elsősorban nem esztétikailag jelent kompromisz-
szumot, hanem viszonylag szerény mechanikai ellenállása 
miatt, az ajtók családjának legsérülékenyebb tagja.

EGYEDI AJTÓ 
A nyílászárók azon csoportja, melyek az ingatlan adottsá-
gaihoz igazodva, egyedi méretben és kivitellel készülnek, a 
vevő, tervező igényei szerint.

FESTETT AJTÓ
A mai festett ajtók másképp készülnek, mint a régi, helyszí-
nen mázoltak. A Full Doors festett ajtói például, alapfólia és 
alapozó festés után, túlnyomásos festőkamrában, festékszó-
rós technikával nyerik el végső, kifinomult formájukat. Ter-
mészetesen nem csak a megszokott fehér színben, hanem a 
RAL, vagy NCS skála bármelyik árnyalatában. 

FURATOLT FORGÁCSLAP (RSP)
Gyakori ajtólap betét, ami némileg nehezebb és kicsit drá-
gább a leggyakrabban használt papírrácsnál. Cserében me-
revebb alapanyag, erősebb tartást ad az ajtónak, ezért na-
gyobb mechanikai igénybevétel esetén szokták alkalmazni.

GÉRBE VÁGOTT
Nyílászáróknál leginkább a tokok, lécek gyártásánál hasz-
nált módszer, amikor a keret illesztései 45 fokos szögben 
zárnak, hasonlatosan a képkeretekhez.

HANGGÁTLÓ AJTÓ
Akkreditált laborban bevizsgált és minősített, a hang terje-
dését gátló nyílászáró. A Full Doors hanggátló ajtajai akár 
42 db hanggátlási tulajdonsággal rendelkezhetnek, termé-
szetesen erre a magas értékre elsősorban professzionális 
környezetben (stúdiók, orvosi rendelők, moziszobák stb.) van 
igény. 

HDF (HIGH DENSITY FIBERBOARD)
Az MDF nagyobb térfogatsúlyú „testvére”, ezért akkor alkal-
mazzuk, amikor még nagyobb szilárdságra van szükségünk.

HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE)
A forgalomban lévő felületek legkeményebbike. Kifeje-
zetten erős igénybevételű nyilászárók esetén használjuk 
(nedvestéri helyiségek, közintézmények stb). 

KLÍMABETÉT 
Ha az ajtó által határolt helyiségek levegőjének hőmérsék-
lete, páratartalma jelentősen eltérő, akkor az ajtólap elvete-
medhet. 5 °C és 20% relativ páratartalom különbség felett 
emelt műszaki tartalom beépítése válik szükségessé, ami az 
ajtó vetemedését mechanikailag meggátolja. Alkalmazása 
elsősorban kamra, fürdőszoba, padlás,  pince és fűtött ga-
rázs felé nyíló ajtók esetén indokolt. 

KÖNNYÍTETT TÖMÖR FORGÁCSLAP (VSP)
Nagy merevségű, és szigetelő képességű alapanyag. Első-
sorban magas mechanikai igénybevételű, projekt környe-
zetben használják, ahol a papírrács, vagy UDF lap már nem 
elég erős.

MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD)
Az asztalosipar legnagyobb mennyiségben felhasznált faala-
pú alapanya.  Jól alakítható, homogén anyag ezért alkalma-
zása nagyon széles körű, ráadásul gyártásánál a fa minden 
része feldolgozásra kerül, semmi nem vész kárba, ezért 
környezetbarátnak is tekinthető.

PAPÍRRÁCS BETÉT (WABE)
A modern ajtógyártás egyik legfontosabb alapanyaga, mely 
kis súlya és könnyű kezelhetősége, és ezekhez mérten nagy 
szilárdságot adó tulajdonságai miatt közkedvelt. Átlagos 
mechanikai igénybevételre tökéletesen megfelel.

REJTETT, VAGY TAPÉTA AJTÓ   
Ennél a típusnál lehetőségünk van az ajtó tokját teljesen 
elrejteni, ami azt eredményezi, hogy az ajtólap szinte nem 
is látszik, csak egy vékony rés látható körben a falfelületen. 
A saját részünkre gyártatott Full Doors alumínium profil, 
ahogy az megszokott, egyedi méretben is megrendelhető. 
Ennél a terméknél kiemelten fontos a tervezői és építőmes-
teri munkák precízsége, mivel milliméteres eltérések sem 
megengedhetőek.

RÖNTGEN AJTÓ
Radioaktív terhelésnek kitett helyiségek izoláló nyílászáró-
ja, melynek két oldala és tokja meghatározott vastagságú 
ólomlemezzel készül. Bevizsgálása beszerelés után, a hely-
színen történik.

STUMPFOS, VAGY FALCNÉLKÜLI AJTÓ
Ez az ajtótípus letisztult képet mutat, mivel az ajtólapon 
nincs körben perem (falc), hanem a tokba simulva, azzal egy 
síkba záródik.

SZABVÁNY AJTÓ
Az ismert szabványok szerinti méretben készülő nyílászáró. 
Jelenleg Magyarországon az ajtóméretek terén az alábbi 
szabványok vannak forgalomban: MSZ - magyar szabvány, 
DIN (német), Önorm (Osztrák), PN (lengyel), CSN (cseh) és 
STN (szlovák).

TOKBA, VAGY FAL KÖZÉ NYÍLÓ AJTÓ
Ez a termék egészen egyedi kialakítású, ugyanis nem arra 
az oldalra nyílik, amelyiken elhelyezkedik, hanem befelé, az 
ajtótok közepe felé. Ez a különleges megoldás lehetővé teszi, 
hogy pl. az egy falon, egymás mellett elhelyezkedő ajtók 
ugyanúgy nézzenek ki zárt állapotban, függetlenül attól, 
hogy merre nyílnak.

TŰZGÁTLÓ AJTÓ
Hazai és európai minősítő intézetek által tesztelt és bizonyít-
vánnyal ellátott nyílászárók, amik fő funkciója a tűz terjedé-
sének adott ideig történő késleltetése, meggátlása. A Full 
Doors azon kisszámú gyártók egyike, akik Magyarországon 
egyedi méretben készítenek ilyen ajtókat, melynek gyártá-
sát a TÜV (Technischer Überwachungsverein) rendszeresen 
ellenőrzi.

UDF (ULTRA LOW DENSITY FIBERBOARD) 
A jól ismert, széles körben alkalmazott MDF könnyebb “test-
vére”, mivel hasonló eljárással, farostból készül, de habosí-
tott, lazább szerkezetű. Szigetelő képessége magasabb, mint 
a papírrácsé, de könnyebb, mint a tömör forgácslap. Közepes 
mechanikai igénybevételre ideális választás.

UNI SZÍN
A bútoriparban az egyszínű felületeket jelöli. Régebben az 
ajtógyártásban egy-két féle színt, jellemzően fehéret, szür-
két, esetleg bézst használtak, de a Full Doors kínálatában 
ma már hatalmas választékban megtalálhatóak a vidám, 
élénk, vagy akár kifejezetten elegáns egyszínű felületek, 
amik egymással, vagy a fa reprodukciókkal is kombi-
nálhatóak.

33 dB hanggátló ajtó

37 dB hanggátló ajtó

42 dB hanggátló ajtó

30 perces tűzgátló ajtó

röntgen ajtó

klímatechnikai ajtó

nedvestéri ajtó

vizestéri ajtó

füstgátló ajtó

jelmagyarázat

szószedet
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Mivel tehető még egyedibbé a Full Doors ajtó?
Rengeteg lehetőség nyílik arra, hogy a beltéri ajtót valóban praktikussá, vagy egyedivé varázsolja.  
A megoldásaink közül néhány, a teljesség igénye nélkül:

*  Oldal- és felülvilágító, ha az ajtó méreténél nagyobb falnyílás kitöltését szeretné megoldani, extra fényforrásként is remek 
kiegészítő.

*  Sok design és 
kialakítás keverhe-
tő, például a dísz-
csíkok és kisüveges 
modellek. 
Ez különösen 
izgalmas megoldás, 
mégis egységessé 
tehető vele a tér-
kialakítás, mivel 
nem kell választani, 
hogy vagy üveges, 
vagy díszcsíkos 
legyen az adott ajtó.

*  Eltérő színű alkatrészekből, valóban 
saját dizájn megvalósítása is lehetsé-
ges. A Full Doors felületválasztékával 
lehetővé válik például a gyerekszobák, 
vagy egyéb helyiségek bútorzatával, 
felületeivel történő tökéletes összhang 
kialakítása.

*  Mivel két helyi-
ség között már 
nincs szükségünk 
átlépőküszöbre, a 
beltéri ajtók hanggát-
lása csökkent, de ez a 
tulajdonság javítható 
automata küszöb be-
építésével. Háló- vagy 
moziszobák esetén 
mindenképp megfon-
tolandó megoldás.

*  Letisztult, minimál 
formavilágú helyisé-
gek esetén lehetőség 
van arra, hogy az 
ajtólapon ne készüljön 
kulcshely kialakítás, 
ha annak kulcsra 
zárása nem fontos.

*  A szokásos 6 cm 
szélességű tokborítás 
helyett választható 8 
cm szélességű is, ha 
markánsabb megjele-
nést szeretnénk köl-
csönözni az ajtónknak.

* Az elterjedtebb, 
gérbe vágott tokbo-
rítás mellett ren-
delhető az ajtótok 
kifutó borítással is, 
amely megoldás 
még letisztultabbá 
teheti a belső teret.
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MIRE ÉRDEMES FIGYELNI, AMIKOR  
CPL AJTÓT VÁLASZTOK?

A Full Doors ajtó valódi CPL! Ez a borítás jelenleg az 
ajtóipar kiemelkedő ár-érték arányú terméke. Egy-
színű laminált ajtajaink, a piacon egyedülállóan, már 
többféle 3D felülettel is elérhetőek!

A piacon gyakori a CPL-nek mondott, de annál szeré-
nyebb minőségű, ún. melamin akril laminátum borítá-
sú termék.

A Full Doors felület- és modellválasztéka nagyon szé-
les, szabadon választható méretben, valóban egyedi 
ajtókat készítünk.

Az egyediként hirdetett termékek esetén valójában 
gyakran kötött a modellválaszték, csak a felületek és 
méretek választhatóak, bizonyos határok között.

A Full Doors ajtó élei, tokjának borítása teljesen azo-
nos színű és felületű, ellenálló CPL fóliával készülnek.

Előfordul, hogy a CPL-ként kínált termékek esetén, 
hogy ún. dekorfólia borítás kerül az élekre, borítások-
ra, amely sérülékenyebb, és színében csak közelíti az 
ajtólap felületét.

Az ajtó élei többféle anyagból rétegnyomott kerettel 
készülnek, ennek köszönhetően az ajtó masszív, tar-
tós, minőségi benyomást kelt, nagyméretű üvegek 
esetén további erősítést kap a termék.

A teljes egészében MDF-ből készült kerettel gyártott 
ajtólapok mechanikai ellenállása gyengébb, az ajtólap 
hullámzik használat közben, főleg, ha még üvegezés is 
gyengíti.

Az ajtólap frontja – ez található a laminátum alatt – 
erős, tömör, ellenálló HDF lemez, fontos szempont, ha 
hosszú életű, ellenálló nyílászárót szeretnénk.

Ha az ajtólap frontja faforgácslemezből készül, akkor 
kevésbé ellenálló, beszakadhat, mivel ez lazább szer-
kezetű, kisebb súlyú, morzsolódó anyag.

A Full Doors technikai ajtajai az alaptermékkel telje-
sen azonos külsővel készülnek, így nem kell komp-
romisszumot kötni, ha emelt műszaki tartalmat kell 
beépíteni.

A legtöbb esetben egy-egy gyártó szűkebb szorti- 
menttel dolgozik, ezért előfordulhat, hogy speciális 
igény esetén több helyről, eltérő külsejű ajtókat kell 
vásárolni.
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