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BELÉPNI, FELÉLÉNKÜLNI
A DOMOFERM ajtók a legjobb
belépőt jelentik, ha lakásában,
munkahelyén elégedettségre
vágyik. Az ajtó döntően hozzá-
járul egy ház jellegének meg-
határozásában, fontos szerepet 
játszik a kellemes, biztonságos 
környezet kialakításában, a jó 
közérzet megteremtésében.

A minőség és esztétika tökéle-
tes kombinációja jellemző vala-
mennyi DOMOFERM ajtóelemre,
és teszi az Ön épületét
kivételessé.

A DOMOFERM ajtók, tokok előnyei: a világos, 
modern megjelenés, a vezető minőség, az acél 
nyersanyag, a hosszú élettartam – hogy csak néhá-
nyat említsünk ezek közül.

A DOMOFERM márka képviseli a tökéletes forma-
tervezést, innovációt és biztonságot. Akár szab-
ványmegoldásokban gondolkodik, akár egyedi 
igénye van, legyen az lakóépület, vagy egyéb ipari 
létesítmény – minden területen sokoldalú kínálat 
szolgálja az Ön elégedettségét. A termékfejlesztés 
sikeréhez olyan területek szakemberei járulnak 
hozzá, mint pl. építészet, kereskedelem, további 
gyártás. A közös tudás, a különböző tapasztalatok 
és igények garantálják a jó eredményt.

Mint az acéltermékek gyártásának specialistái 
teljeskörű megoldásokat kínálunk Önnek az épí-
tőelemek palettáján oly módon, hogy innovatív 
termékeink a legjobban illeszkednek az Ön egyéni 
ötleteihez.
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

A DOMOFERM termékek minden felhasználási területen kiemel-
kedő tulajdonságokkal bírnak: lakóépületek, irodaépületek, 
egészségügyi-, ipari-, turisztikai-, vagy szabadidős beruházásoknál 
egyaránt. A sokéves tapasztalatunknak köszönhetően kifejlesztett 
know-how minden piaci szegmensben kiszolgálja Önt.

Életöröm és jó közérzet

Hazaérkezve becsukjuk magunk mögött az ajtót, 
és élvezzük otthonunk nyugalmát – a lakásminő-
ség nagyban hozzájárul az életörömhöz és a jó 
közérzethez. Otthona falai között az ember védel-
met és biztonságot szeretne megélni, mindezt 
lehetőség szerint minőségi és esztétikus kivitele-
zésben. Mi segítünk, hogy igényei teljesüljenek: 
ajtóink és a különböző üvegezési megoldások 
minőséget, védelmet és biztonságot nyújtanak. 
Szakértő csapatunk hiánytalan tanácsadásban 
részesíti Önt mind a formai lehetőségek, mind  
az anyagok tekintetében.

Motiváció és azonosulás

Akinek naponta kell teljesítenie a munkahelyén, 
szüksége van az ösztönzésre és a vállalkozás cél-
jaival való személyes azonosulásra. Csak egy olyan 
szakmai környezet tud a sikerekhez hosszú távon 
motivációt nyújtani, amely az emberek szükség-
leteit is figyelembe veszi. Sok tényező játszik köz-
re a munkahely helyes keretfeltételeinek megte-
remtésében – vezető minőségű termékeinkkel  
és részletekbe menő szakismerettel hozzájárulunk 
a kellemes, biztonságos környezet megteremtésé-
hez. A DOMOFERM ajtók és kiegészítői segítenek 
a munkakörnyezet pozitív megítélésében, hogy 
mindenki jól érezze magát, aki nap, mint nap  
az Ön vállalkozásáért dolgozik.

Szegmenseink

Lakás

Munka & képzés 
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Segítség és ápolás

A közösségi élet egyik legérzékenyebb területe  
az egészségügy. Azoknak az embereknek, akik 
segítségre szorulnak, kivételes környezetre van 
szükségük – mindenekelőtt funkcionális tekin-
tetben, de a jó közérzetet és a komfortot illető-
en is. Ezt figyelembe véve sok éve foglalkozunk  
a kórházak és egészségügyi intézmények speciá-
lis követelményeivel. Számunkra nagyon fontos, 
hogy termékeinkkel hozzájáruljunk ahhoz, hogy  
a modern ápolás és gyógykezelés a lehető legjobb 
minőségben megvalósítható legyen.

Biztonság és teljesítmény

Azok a felhasználási területek, ahol magasak a tel-
jesítmény mennyiségi és minőségi követelményei,
ott a mi ajtóink biztosítják az utat ezeknek  
a követelményeknek az elérésében. Ipari környe-
zetben valamint a közlekedésben a biztonság és 
a funkcionalitás a legalapvetőbb kiindulópontok.
Mi gondoskodunk arról, hogy ezek az elvárások 
teljesüljenek – olyan megoldásokkal szolgá-
lunk, amelyek minden kihívásnak eleget tesznek,  
és minden irányt elfogadnak. Célunk, hogy min-
den ajtót és kaput szakértelemmel, évtizedek 
tapasztalatával, egyedi know-how-val nyissunk, 
hogy vállalkozása sikeres legyen!

Kikapcsolódás és pihenés

Az életminőség sok ember számára a szabadidővel 
kezdődik. Az ember ilyenkor felhőtlen kikapcso-
lódásra és pihenésre vágyik. Szállodáknak, ren-
dezvénycsarnokoknak, szabadidőközpontoknak  
és más intézményeknek ezért magas követelmé-
nyeknek kell megfelelniük. Az ajtók témájában 
tudjuk, mi a fontos. Professzionális, hozzáértő 
tanácsadás mellett magas értékű termékeket kíná-
lunk úgy, hogy a zajvédelemnek, biztonságnak 
és az esztétikai elvárásoknak is eleget teszünk. 
Tudjuk, hogy mindezek a tényezők hozzájárulnak 
a vendégek elégedettségéhez akkor is, ha nem 
mindig válnak tudatossá.

Egészségügy

Ipar & közlekedés

Turizmus & szabadidő
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Termékáttekintés

TERMÉKÁTTEKINTÉS

SZÁRNYAKAT ADUNK A TÉRNEK

Egy- vagy kétszárnyú, szabvány- vagy egyedi gyártású:
a DOMOFERM ajtók sokoldalú lehetőséget nyújtanak Önnek
lakásötletei megvalósításához.

A megnyerő esztétika mellett mindenekelőtt a magas minőségű
funkcionalitás jellemzi a DOMOFERM termékeket. Mi minden
igényre kínálunk Önnek megoldást: tűzvédelem, zajvédelem,
hőszigetelés és betörésvédelem.
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T0 - egyszárnyú –

T0 - kétszárnyú – –

T30 - egyszárnyú –

T30 - kétszárnyú – – – –

T90 - egyszárnyú – – – –

T90 - kétszárnyú – – – –

Vékonyfalcos – – – – –

Vastagfalcos – – – –

Vastagfalcos  (síkban záródó)                             – – – – – –

Stumpfos – – – –

Zajvédelem – –  – –  

Betörésvédelem – –  – – – –

EN 179 (kilincs) vészkijárati zárak     –  

EN1125 (gerenda) pánik zárak – –    –  

Rugóspánt – – – – –

Ajtócsukó     –  

ITS (integrált ajtócsukó), ajtócsukó – – – – – – 

Elektromos ajtóvezérlő rendszerek –    –  

Üvegezés –     

Szellőző rácsok –    –  

Opcionális pántrendszerek – –   –  

SZABVÁNY (alapozott) 

PRISMA® (porszórt) – –     

PLATAL® (műanyag bevonatos fa dekor) – –    –  

STAINLESS (nemesacél) – –   –  

Oldal 8 10 12 14 16 18 20


—

Alapfelszereltség
opcionálisan lehetséges
nem lehetséges

*
**

csak kiválasztott modelleknél lehetsége-
engedélyezési eljárásban
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Economy LF5xx

ECONOMY LF5xx
A gazdaságos tűzvédelmi ajtóelem négy oldali vékonyfalccal.
A legideálisabb az alárendelt funkciójú, kevésbé frekventált épü-
letrészekben, mint pl. fűtőhelyiségekben, pincejáratokban, gépter-
mekben stb. különös tekintettel azokra a területekre, ahol a ható-
ság a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő terméket követel.
A formatervezés és funkcionalitás leggazdaságosabb kapcsolása.

Biztos tűzvédelem megnyerő, esztétikus kivitele-
zésben: az ECONOMY ideálisan alkalmas kevés-
sé frekventált területekre, jellemzője továbbá,  
hogy minden építészeti koncepcióba beilleszt-
hető.

Ez az ajtómodell megfelel a legújabb EN-szabvány 
tanúsítványnak. Az elem csak egyszárnyú kivi-
telben kapható és beépíthető akár jobb, akár 
bal oldali nyitási funkcióval. Dübeles saroktokkal  
és átfogótokkal is rendelhető
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Ártudatos és szolid

A részletmegoldások, mint a 
magasságban állítható pánt, 
jobbos – balos beépítési lehető-
ség, küszöb vagy küszöb nélküli 
szerelés a kész padlózatra,
- ezek teszik az ECONOMY-t  
egy könnyen beépíthető 
tűzgátló ajtóvá. Ki szeretné  
ma már ezeket az előnyöket
nélkülözni?

Termékjellemzők

 � Kivitel: többcélú tűzgátló ajtóelem (T30, T60)
 � négy oldali vékonyfalc
 � Ajtólap vastagság 52 mm
 � 1- szárnyú kivitelben
 � Jobbos / balos beépíthetőség (L/R)
 � Az elem ajtólapból és négyoldali körbefutó falazókarmos saroktokból áll
 � Önzáródást biztosító rugóspánttal
 � Magasságban állítható és golyócsapágyazott konstrukciós pánt
 � Bevizsgált zárral profilcilinderhez előkészítve
 � Fekete rövidcímkés kilinccsel
 � Eltávolítható ütközőküszöbbel
 � Szerelés kész padlózatra lehetséges
 � Búvónyílásként is kapható
 � Felület: STANDARD (alapozott)
 � Csak standard DIN méretekben!

Padlóbeállás nélkül
Választható küszöbbel vagy 
anélkül. 

Konstrukciós pánt
Egy kb. +/- 2,5mm magasságig
állítható, golyóscsapágyazott
pánt biztosítja a súrlódás-
mentes működést.

Rugóspánt
Rugóspánt az önzáródás 
érdekében.

Tűzgátlás: T30, T60

T30 T60
Záródás: Rugóspánt Rugóspánt
Névleges szélesség: 750/875/1000/1125 750/875/1000
Névleges magasság: 2000/2125 2000/2125
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REGULAR UT6xxR

REGULAR UT6xxRB
Az ajtó, amely a tartósságot demonstrálja. A kedvező ár-érték 
aránynyal bíró acél ajtóelem a három oldali vastagfalcnak köszön-
hetően tökéletesen alkalmas akár lakáscélú felhasználásra, akár 
közösségi, vagy magán létesítmények beruházásánál – pl. iroda, 
kisüzem, vagy ipar.

Különféle felszereltséggel ellátva, ez az erős ajtó-
modell a megnyerő forma, az első osztályú funkci-
onalitás és az előnyös ár szimbiózisát mutatja be. 
A 64 mm-es ajtólap vastagságnak köszönhetően 
különösen ellenállóképes.

Ajánljuk lakásépítéshez, irodai - vagy egyéb közös-
ségi, ipari épületekbe. A REGULAR mindenütt jó 
megoldás, ahol Ön egy robusztus, kedvező árú 
ajtó előnyeit szeretné kihasználni anélkül, hogy  
a szép esztétikai kivitelt kicsit is nélkülözné.
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Jó és szép

A közösségi és ipari területeken
is szerepet játszik az esztétika 
– főleg, ha vevőkapcsolatokat 
bonyolító helyiségekről van szó.
A DOMOFERM ajtók a legmaga-
sabb műszaki és funkcionális
minőséget kínálják Önnek,
és esztétikus megjelenésűek.
Hiszen az életminőség a részle-
tek kérdése is.

Termékjellemzők

 � Többcélú, tűzgátló ajtóelem
 � 3-oldali vastagfalc
 � 64 mm ajtólap vastagság, teljes felületen ragasztott
 � 1- és 2-szárnyú kivitel, standard DIN és egyedi méretekben
 � Önzáródó rugóspánt, állítható előfeszítettséggel
 � Magasságban állítható, golyóscsapágyazott konstrukciós pánt
 � Különféle felszerelési opciók (ajtócsukók, kilincsek, üvegezési lehetőség stb.)
 � Füstvédelem lesüllyesztett padlótömítéssel vagy ütközőküszöbbel
 � Különféle toktípusokkal, szerelt illetve kőműves falhoz
 � Felület: SZABVÁNY (alapozott) 

 PRISMA® (RAL-porszórt)

Rugóspánt
A rugóspánt speciális szerszám
nélkül beállítható. Egy kb.   
/-2,5 mm magasságban állít-
ható golyóscsapágyazott pánt 
biztosítja a súrlódásmentes
záródást.

Kilincsek & zárak
Különböző kilincsek műanyag-
ból, alumíniumból, rozsdamen-
tes acélból, valamint szabvány 
és pánikzárak nagy válasz-
tékban.

Vastagfalcos kialakítás
Egy tűzgátló gumitömítés 
biztosítja a sima záródási folya-
matot és véd vészhelyzetben. 
A biztosítócsap pluszban bizto-
sítja az ajtót tűz esetén.

 Tűzgátlás T30, T90

Füstgátlás

T30 T90
Záródás:                       Rugóspánt                Rugóspánt 
Névleges szélesség: 625-1250                  625-1250                  
2 szárnyú kivitel: 1300-2500 1300-2500
Névleges magasság: 1875-2250 1875-2250
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Universal UT4xx

UNIVERSAL UT4xx
Univerzálisan alkalmazható és sokrétűen felszerelt: akár emelt 
hőszigeteléssel és zajvédelemmel bíró ajtó. A perfekt megoldás 
lakás, közösségi és üzemi területekhez. Az Ön rendelkezésére áll 
kívánság szerint tűz- és füstgátló kivitelben is.

A multifunkcionális vastagfalcos UNIVERSAL 
ajtók a változatok sokaságát kínálják Önnek: üve-
gezési lehetőségek, színek, vasalatok, kilincsek  
– Ön döntheti el, hogy milyen legyen a kiválasztott 
UNIVERSAL ajtólap.

Az ajtó egy- vagy kétszárnyú kivitelben, standard 
és egyedi méretekben is kapható. Különféle toktí-
pusokkal bármilyen falazathoz beépíthető.
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Formatervezés  
és funkció

Mindenkinek más az igénye.  
A tervezőknek szükségük van
szabad térre innovatív kon-
cepciójuk megvalósításához  
a lakások és egyéb létesítmé-
nyek tervezésekor.  
A DOMOFERM termékprogram 
rugalmassága számos lehetősé-
get kínál az egyedi kialakításra 
valamint a helyi adottságokhoz
való alkalmazkodásra.

Tűzgátlás  T30

Füstvédelem

Zajvédelem

Hővédelem

Betörésvédelem

Termékjellemzők

 � Multifunkcionális ajtóelem tűzgátló (T30) és nem tűzgátló kivitelben
 � 3-oldali vastagfalc
 � 40 mm ajtólap vastagság, teljes felületen ragasztott
 � 1- és 2-szárnyú kialakítás, standard és egyedi méretekben
 � különböző üvegezési opciók
 � Hővédelem
 � Füstvédelem lesüllyeszthető padlótömítéssel vagy ütközőküszöbbel
 � Sokrétű opciók a kiegészítők terén
 � Széles választék zárváltozatokból
 � Ajtócsukók karos és csúszósínes kivitelben opcióként (tűzgátló ajtó esetén tartozék)
 � Fal- és tokcsatlakozások kőműves falazatokhoz (beton, téglafalazat, könnyűbeton)
 � Fal- és tokcsatlakozás szerelt falakhoz
 � Felül- és oldalvilágítóval is
 � Felület: SZABVÁNY (alapozott) 

   PRISMA® (RAL-porszórt) 
   PLATAL® (műanyagbevonatos fadekorral) 
   STAINLESS (nemesacél)

Rövidíthető
Az acél ajtólapok 10 mm-rel 
rövidíthetők.

Üvegezések
Üvegformák nagy választéka, 
és üvegező lécek natúr, alumí-
nium, illetve porszórt felülettel

Ajtócsukók
A tűzgátló ajtónak önzáródó-
nak kell lennie. Ezt a funkciót 
biztosítják az új DOMOFERM 
ajtócsukók, akár rozsdamentes 
kivitelben is.

T0 T30
Záródás:                       ajtócsukó (opcionális) ajtócsukóval
Névleges szélesség: 625-1300 mm 625-1125 mm
2 szárnyú kivitel: 1200-2500 mm -
Névleges magasság: 1500-2500 mm 1750-2155 mm
Felülvilágítóval:          1500-3020 mm -
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Trend US4xx

TREND US4xx
Trendek jönnek, mennek, de az elegancia és funkcionalitás kapcso-
lata tartós marad. Egy elegáns ajtómodell a belső terekhez, amely 
számos opcióval és extra funkcióval minden ötletre nyitott – akár 
az otthonhoz, a modern irodához, akár ipari létesítmények helyisé-
geinek kialakításához.

Az ajtólap és a tok felületének pontos illeszkedése 
valamint a 40 mm ajtólap vastagság biztosítja 
az ajtó elegáns megjelenését. Ezenkívűl egyé-
ni elképzelés megvalósítására is van lehetőség:  
Az ajtón égy különböző felülettel, különféle üve-
gezési megoldásokkal, egyedi vasalatokkal, több-
féle kilinccsel is rendelhető.

Választható egy- és kétszárnyú kivitelben is, akár 
oldal, vagy felülvilágítós tokszerkezettel kapcsol-
va. A sokrétűség megmutatkozik a biztonság ese-
tében is: Így ez a modell T30 tűzgátló ajtóként  
is kapható.
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Szebben lakni

A személyes lakókörnyezetben
a magas esztétikai követelmé-
nyeknek megfelelő térkialakí-
tásnak különös jelentősége van.
Egyidejűleg elvárás a legjobb 
minőség, ha védelemről és 
biztonságról van szó. Ezekre  
az előnyökre még hosszú éve-
kig lehet számítani, úgyanúgy,
mint a DOMOFERM ajtókra.

Tűzgátlás T30

Füstgátlás

Termék jellemzők

 � Többfunkciós ajtó, igény szerint T30-as tűzgátlással
 � Falc nélkül, stumpfosan záródó
 � 40 mm ajtólap vastagság, teljes felületen ragasztott
 � 1- és 2-szárnyú kivitel, standard és egyedi méretekben
 � Különféle üvegezési opciókkal
 � Füstvédelem lesüllyesztett padlótömítéssel vagy ütközőküszöbbel
 � Sokrétű variációs lehetőséggel
 � Felső ajtócsukók karos vagy csúszósínes verzióban
 � Fal- és tokcsatlakozás kőműves falazatokhoz (beton, téglafalazat, könnyűbeton)
 � Fal- és tokcsatlakozás szerelt falazatokhoz
 � Tokok 100 mm profilszélességtől gyártva
 � Felül- és oldalvilágítós tokkal is elérhető (T0 ajtó esetén)
 � Felület: SZABVÁNY (alapozott) 

   PRISMA® (RAL-porszórt) 
   PLATAL® (műanyagbevonatos fadekorban) 
   STAINLESS (nemesacél)

Bevonat
Az UV-álló, magas értékű alap-
kezelésből adódóan magas
minőségű felületet kapunk.
Opcionálisan porszórás bármi-
lyen RAL színben rendelhető.

Felület
A teljes felületen ragasztott 
ajtólap nagy stabilitást garantál
sík, egyenletes felülettel.  
Egy szép kilinccsel szerelve egy 
igényes ajtót kapunk.

Pántok
A TREND ajtósorozat minőségi
objekt pántszerkezettel van 
ellátva, amely három dimenzió-
ban beállítható. Opcionálisan
rozsdamentes kivitelben, vagy
kívánt RAL színben is szállítjuk.

T0 T30
Záródás:                       ajtócsukó (opcionális) ajtócsukó
Névleges szélesség: 625-1300 mm 625-1125 mm
2 szárnyú kivitel: 1200-2500 mm -
Névleges magasság: 1500-2500 mm 1750-2125 mm
Felülvilágítóval:          1500-3020 mm -
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Slide ST4xx

SLIDE ST4xx
Egy tolóajtónak számos előnye van: helytakarékos, mutatós  
és egyedi a megjelenése. Főleg a modern lakáskoncepciók kínál-
nak ideális teret ennek a tetszetős átjáró megoldásnak.

Akár fal előtt, akár falban futó megoldást választ: a DOMOFERM 
tolóajtó az egyszerű, gyors szereléssel, nagyfokú stabilitással és tet-
szetős esztétikával kitűnik a sorból. A könnyűjáratú futósín garan-
tálja a csendes nyitást és csukást – lakóterületen a kényelemérzet, 
irodában az összpontosítás érdekében.

A tolóajtók lehetővé teszik egy nyitott, modern 
lakótér és munkahely kialakítását, de egyút tal 
az elválasztás lehetőségét is biztosítják. A falba 
betolva láthatatlanok, szükség esetén azonban  
a tér gyorsan elválasztható egy hagyományos 
ajtóhoz hasonlóan.

Ez a speciális átjáró megoldás ideális konyhákhoz, 
szekrény és lakóterekhez éppúgy, mint raktárak-
hoz és irodákhoz. Higiénés helyiségek, szállodák, 
és idősotthonok kivitelezéséhez tökéletes funkciót
biztosít.
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Modern mozgás

A DOMOFERM tolóajtói vonzó
alternatívát biztosítanak, 
melyek Önnek alkotásban és 
funkcionálisan számos előnyt
nyújtanak. Az egyszerű kivitel
által egy tiszta, finom megjele-
nést kölcsönöznek. Ezenkívül
számos kialakítási lehetőséget
kínálnak: fal előtt vagy 
falbanfutó megoldással, világí-
tónyílással vagy anélkül,  
és számos egyéb részlettel
támogatják a fantáziadús be-
rendezést.

Termék jellemzők 

 � Tömör ajtólap horganyzott acélból, teli, vagy üvegezett kivitelben
 � Ajtólap vastagság 40 mm
 � Kagylófogantyú és homlok húzófogantyú
 � Üvegezésnél tisztaüveg, és formatervezett üvegezés alternatívaként
 � Opcionálisan zár és cilinder
 � Felület: SZABVÁNY (alapozott) 

   PRISMA® (RAL-porszórt)

Bevonat
A GEZE futósín felfüggesztést
egy felcsíptethető burkolat 
takarja el, amely finoman integ-
rálódik a tok szerkezetéhez.
Szerszám nélkül eltávolítható.

Színelés
Szerelt falban futó szerkezet
esetén az ajtólap a tokkal szí-
nelve zárul. A homlok húzófo-
gantyú a visszahúzást szolgálja.

Vasalatok
A kagylófogantyú, valamint a 
homlok húzófogantyú az ajtó-
lapban elegáns megjelenést 
biztosítanak.

T0
Névleges szélesség: 800 - 1000 mm
Névleges magasság: 2000 mm
Egyedi méretek ajánlatkérésre   !
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Prestige UT6xx

PRESTIGE UT6xx
Ahol kivételes előírásoknak kell megfelelni, ott a PRESTIGE model-
lünk a megoldás. Ez a típus egy különösen robusztus, biztonságos
ajtó – a számos felszerelési opció, valamint plusz funkció gondos-
kodnak a külalak változatosságáról minden felhasználási területen:
a magánjellegű beruházásoktól a modern létesítményeken át az
ipari felhasználásig.

Ez a 64 mm vastag, multifunkcionális ajtó a legjob-
ban alkalmas a különböző felhasználási területek-
re. A különböző felületi kialakítás és a lehetséges 
üvegezési módok által számos kreatív ötlet meg-
valósítható.

Az ajtó biztonsági jellemzői éppúgy szolgálják 
a közszektorban történő felhasználást , mint a 
gazdasági-, ipari-, vagy a modern lakásépítészeti 
igényeket.
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Nagy teherbírású ajtók

DOMOFERM ajtók stabilitást  
és értéktartást garantálnak  
Önnek sokéves használat mel-
lett is az erős konstrukció  
és a legjobb anyagminőség 
által. Ezt kombináljuk az eszté-
tika, a funkcionalitás valamint  
a rugalmasság erényeivel, illetve 
a kiegészítők és egyéb műszaki 
megoldások által.

Termék jellemzők

 � Többfunkciós ajtóelem
 � 3 oldali vastagfalc
 � 64 mm ajtólap vastagság teljes felületen ragasztott
 � 1- és 2-szárnyas egyedi méretekben
 � Különféle üvegezési opciók szögletes vagy kerek kivitelben
 � Hővédelem
 � Füstvédelem süllyeszthető padlótömítéssel vagy ütközőküszöbbel
 � Sokrétű felszereltségi opciók
 � Széleskörű választék zár változatokból és egyéb kiegészítőkből
 � Felső ajtócsukó karos vagy csúszósínes variációban
 � Fal- és tokcsatlakozás kőműves falazatokhoz (beton, téglafalazat, könnyűbeton)
 � Fal- és tokcsatlakozás szerelt falazatokhoz
 � Tokok 100 mm profilszélességtől bármilyen falazathoz
 � Színelve csukódó kivitelben is lehetséges
 � Felület: SZABVÁNY (alapozott) 

              PRISMA® (RAL-porszórt) 
              PLATAL® (műanyagbevonatos fadekorban) 
              STAINLESS (nemesacél)

Síkban záródó ajtószárnyak
A falcáthajtás által kétszárnyú
ajtóelemeknél egy folyamatos  
és szép felület keletkezik.

Kétszárnyú kivitelben is
A reteszelés egy falc tolóretesz-
szel történik fölfelé és lefelé. 

Pántok
Matt-horganyzott, háromdimen-
zióban állítható objektpántok 
(opcionálisan rozsdamentes 
acélból, vagy RAL-színben),  
nagy igénybevételhez tervezve.

 Tűzgátlás T30, T90

Füstgátlás

Zajvédelem

Hővédelem

T0 T30 T90
Záródás: ajtócsukó opcionális   ajtócsukóval ajtócsukóval
Névleges szélesség: 500-1350 mm           625- 1300 mm           625-1250 mm
2 szárnyú kivitelben:   1250- 2700 mm 1250-2500 mm           1250- 2500 mm
Névleges magasság: 1250- 2900 mm 1125- 2655 mm         1500 – 2250 mm
Felülvilágítós tokkal:  1250- 3590 mm - -
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Premium US6xx

PREMIUM US6xx
Egy feltűnően szép ajtó minden felhasználási területre, ahol a kül-
alakra és a funkcionális minőségre helyezik a hangsúlyt. Nyilvános
térben, rendezvény épületekben, kórházakban, múzeumokban 
stb. tökéletes megoldás a PREMIUM sorozat, nemcsak az esztétikai 
tulajdonságai, hanem a magas biztonsági értéke által is.

Ez a multifunkcionális ajtóelem 64 mm ajtólap 
vastagsággal, egy- vagy kétszárnyú változatban áll 
az Ön rendelkezésére. A maximális rugalmasságot 
kielégítve az építészetben és térkihasználásban  
a PREMIUM sorozatot kínáljuk Önnek, akár egyedi 
méretekben is. Kreativitás terén ez a modellso-
rozat alig hagy kívánni valót maga után: számos 
felület változatból, különféle üvegezési opciókból
választhat.

Biztonsági felszerelésének köszönhetően választ-
hat akár zaj-, tűz- és füstvédelemre kialakított 
változatot ugyanúgy, mint pánikrendszerrel sze-
relt verziót. A hozzátartozó zár és kilincs kínálat 
szintén igen széles.
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Sokszínű megoldások

A DOMOFERM ajtók kidolgozott
részletekkel, igényes formater-
vezéssel támogatják az építé-
szetet, legyen szó akár múze-
umokról, irodaházakról, vagy 
sportlétesítményekről. Számos
egyéb funkció garantálja ezen-
felül a komfortot és a maximális
biztonságot.

Tűzgátlás T30, T90

Füstvédelem 

Zajvédelem

Hővédelem

Termék jellemzők

 � Multifunkcionális ajtóelem
 � Falc nélküli, stumpfosan csukódó
 � 64 mm ajtólap vastagság, teljes felületen ragasztott
 � 1- és 2-szárnyú kivitelben, egyedi méretekben is
 � Különféle üvegezési opciók szögletes vagy kerek kivitelben
 � Füstvédelem süllyeszthető padlótömítéssel vagy ütközősínnel
 � Sokrétű felszereltségi opciók
 � Széleskörű választék zár változatokban és biztonsági felszerelésekben
 � Felső ajtócsukó karos, csúszósínes kivitelben, ITS opciónként
 � Fal- és tokcsatlakozások kőműves falazatokhoz (beton, téglafalazat, könnyűbeton)
 � Fal- és tokcsatlakozások szerelt falazatokhoz
 � Tokok 100 mm profilszélességtől
 � Felület: SZABVÁNY (alapozott) 

               PRISMA® (RAL-porszórt) 
               PLATAL® (műanyag bevonatos fadekor) 
              STAINLESS (nemesacél)

Süllyesztett kilincs
A PREMIUM ajtó vonzó épí-
tészeti hangsúlyokat teremt, 
melyek tökéletesen illeszkednek
egy modern belső környezetbe.

Integrált ajtócsukó
A PREMIUM ajtó opcionálisan 
integrált ajtócsukóval is kapha-
tó. Ezáltal ez a szerelvény kívül-
ről nem látható.

Pánikrendszerek
Vészhelyzetekben fontos, hogy
a helyiségeket minden személy
biztonságban el tudja hagyni.
Az általunk kínált rendszerek
megfelelnek az EN179 és  
az EN1125 szabványoknak.

T0 T30 T90
Záródás: ajtócsukó opcionális   ajtócsukóval ajtócsukóval
Névleges szélesség: 500-1350 mm           625- 1300 mm           625-1250 mm
2 szárnyú kivitelben:   1250- 2700 mm 1250-2500 mm           1250- 2500 mm
Névleges magasság: 1250- 2900 mm 1125- 2655 mm         1500 – 2250 mm
Felülvilágítós tokkal:  1250- 3590 mm - -
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FELÜLETEK

Felületek

Sokféleség színben és felületben

A négy fal között a színek meghatározzák a személyes, összetéveszthetetlen jelleget; vállalkozási 
környezetben például fontos funkciókat láthatnak el a tájékozódásban. A mi tokjaink a szabvány 
felülettől (elektro-merítőalapozással) a porszórt PRISMA® felületekig terjednek, amely lehetősé-
get ad gyakorlatilag bármilyen RAL színre.

Kívánságra szállítunk nemesacél kivitelben is - a STAINLESS modelljeink alkalmasak különösen 
magas igénybevételekhez is.

SZABVÁNY FELÜLET

SZABVÁNY – az alapozott felület, amely a szerelés utáni egyedi felü-
letkezeléshez van előkészítve. Ez a megfelelő választás, ha a szerelés 
szerkezetkész állapotban történik. Ajtólapok esetében azonban vég-
leges felületként is alkalmazható.
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PLATAL®

A DOMOFERM kínál Önnek PLATAL®-felületeket is, melyek még a 
legkeményebb körülmények között is ellenállóak maradnak. Felhó-
lyagosodás, korhadás vagy a felület lekopása lehetetlen, így évek 
múlva sem kell festeni, pácolni.
Bükk, világos tölgy és mahagóni dekorban kapható.

STAINLESS

Az ajtóelemek nemesacél (rozsdamentes) kivitelben optikai hangsú-
lyokat mutatnak. Ott is alkalmazzák őket, ahol ellenállóság szükséges 
nedvesség vagy agresszív környezettel szemben, valamint olyan 
területeken, ahol magas tisztasági- és higiénés követelmények érvé-
nyesek, mint pl. kórházak vagy az élelmiszer ipar.

PRISMA®

DOMOFERM acélajtó elemeket kívánságra számtalan RAL-  
és egyedi színárnyalatban lehet porszórni. Az elemek ezáltal 
kész felületet kapnak, utólagos kezelés nem szükséges. 
Optimális lehetőség az utólagos beépítéshez valamennyi 
elterjedt falrendszer esetében.
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TOKOK

Egy egészen különleges keret

A DOMOFERM acéltokok számtalan előnyt kínálnak Önnek: a sokrétű kivitel valamennyi felhasz-
nálási célra, a vezető minőség, valamint a horganyzott minőségi acél felülmúlhatatlan élettartama
csak néhány ezek közül. A legújabb technológiával gyártott DOMOFERM acéltokok megfelelnek  
a legmagasabb minőségi igényeknek.

A DOMOFERM acéltokok a kőműves falba szereléshez éppúgy alkalmasak, mint a száraz belső-
építészet falszerkezeteihez. Hosszú élettartamú, stabil és vetemedés mentesek, és az ajtónak 
optimális keretet nyújtanak.

TOKOK

SZERELÉS KŐMŰVES FALBA (utólagos)

Már meglévő kőműves falnyílásoknál a tokot a nyílásba állít-
ják, és a hézagokat a tok és a fal csatlakozásánál pl. habarcs-
csal, vagy purhabbal kitöltik. Ehhez a szereléshez különösen 
a SZABVÁNY (alapozott) felületkivitel alkalmas, a tok végle-
ges felületkezelése a szerelés után javasolt.
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SZERELÉS GIPSZKARTON FALBA

A tokokat a falrendszerrel egyidejűleg szerelik. DOMOFERM gipsz-
karton tokok gk. tartófüllel vannak felszerelve, amelyek a tok biztos 
rögzítését szolgálják a bordákhoz.

UTÓLAGOS SZERELÉS

Az utólagos szereléshez kialakított kétrészes tokok a legtöbb 
falrendszerbe beépíthetők. A falnyílást elkészítik, és a tokot 
azután szerelik. A tokprofilok nem látható rögzítési pontokkal 
rendelkeznek, ami ezáltal minden esetben igényes megjele-
nést biztosít.

DŰBELES SAROKTOK

Akár gyors habarcsmentes szerelés vagy látható falazat – a dűbeles 
saroktok egy egyszerű és szép megoldást biztosít. Tisztán és gyorsan 
történik a szerelés, és szilárd csavarodásmentes tartást garantál  
a falban.

 BLOKK TOK

A tokot a bélésfalba vagy párhuzamosan futó falakba szere-
lik. A speciális kiegyenlítőcsavar a kötővasban a tok tökéletes
elhelyezkedését teszi lehetővé fáradságos aláékelés nélkül 
is. Különösen szép megoldást biztosít a PRESTIGE ajtóval 
kombinálva akkor, ha az ajtó mindkét oldalon felületszínelve 
áll a tokban. A toktükröket az építészeti adottságokhoz lehet
illeszteni.
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PÁNTRENDSZER

Egy életre szóló pánt

A mindenkori optimális pántrendszer függ az ajtólap méretétől és vastagságától, valamint a 
felhasználás helyétől. Követelménytől és kiviteltől függően a DOMOFERM acélajtó elemek azzal  
a pántrendszerrel vannak felszerelve, amely ezeknek feltételeknek a legjobban megfelelnek.

Minden pántrendszer formájában és funkciójában egy kicsi, de fontos részlete az ajtónak és ezál-
tal a környezetnek is. Pántjaink alakja, színe, és anyagminősége ezért az adott helyiség igényeihez
illeszthető.

PÁNTRENDSZER

SIMONS 2-RÉSZES DIN PÁNT

Ez a pántszerkezet szabvány a beltéri ajtóknál, amelyek 
kevéssé frekventált területeken vagy magán lakóépületek-
ben kerülnek alkalmazásra. A becsavarozási mélység változ-
tatásával a pánt 2-dimenzióban állítható.
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SIMONS 3-RÉSZES DIN PÁNT

Minden UNIVERSAL-tűzgátló ajtó ezzel van felszerelve. A kétszeres 
csavarkötés által az ajtólappal és az illesztőcsappal ez egy robusztus 
megoldás, amely tartós használatot garantál. Opcionálisan többcélú 
ajtókhoz is szállítható.

VX- OBJEKT PÁNT

A DOMOFERM ajtóknál a VX 100 illetve VX 160 horganyzott 
objekt pántok valamennyi stumpfos és nagy tömegű ajtón 
szabványpántként szerepelnek. A pántok 3 dimenzióban 
állíthatóak az ajtó leakasztása nélkül. A nehéz és nagy méretű
ajtók problémamentes alkalmazása erősen frekventált terü-
leteken szabvánnyá tette őket az építőiparban. A karban-
tartásmentes kivitel az egész ajtóelem hosszú élettartamát 
garantálja.

OPCIONÁLIS KIVITEL

A pántrendszerek és kilincsek alternatív kivitele nemesacél felü-
letben igényes megjelenést biztosít bármely ajtónak. Kívánságra  
a pántok az Ön választása szerinti RAL színekben is elérhetők.
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KIEGÉSZÍTŐK

FELSZERELÉS

PÁNIK RENDSZEREK

Európában egységes szabványok érvényesek a menekülő 
ajtók felszerelésére. A vasalatok kialakítása és funkciója pon-
tosan definiált, ezentúl a zárakat, a vasalatokat és egyéb tar-
tozékokat is csak bevizsgált egységként szabad felhasználni.

Mi bevizsgált vészkijárat rendszereket kínálunk az EN 179,  
és anti-pánik rendszereket az EN 1125 szerint.

LESÜLLYESZTHETŐ PADLÓTÖMÍTÉS

Ez a szerkezet egy speciális tömítőprofil a megnövelt zaj-
védelemhez és funkcionális füstvédelemhez, amely direkt 
az ajtólapba van integrálva. A tömítőprofil felemelkedik és 
lesüllyed az ajtó nyitásakor ill. csukásakor. A Schall-Ex-tömítés 
megfelel az EI2 -tűz- és füstvédelmi követelményeknek is.

KÁBELÁTVEZETÉS

Kábelátvezetés akkor szükséges, ha egy funkciót (pl. elektro-
mos zár) az ajtólapban vezérelni kell. Ez egy védett átmenetet
ad a vezetéknek a toktól az ajtólapig. A ház és a spirál-
tömlő rozsdamentes nemesacélból készül és zárt ajtónál  
is szabotázsbiztos. A kábelátvezetést mint opciót a tokhoz és 
az ajtólaphoz már a tervezés fázisában figyelembe kell venni.
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RUGÓS PÁNT

A rugóspántba egy önműködő záródás funkció már integrálva  
van. A csukóerő a rugó előfeszítésével állítható be. Az ECONOMY  
és REGULAR ajtósorozat szabványszerűen egy rugós és egy magas-
ságában állítható konstrukciós pánttal (± 2,5 mm) van felszerelve.

CSUKÓ ESZKÖZÖK

Speciálisan tűzvédelmi ajtóknál engedélyezési szempontból
szükséges, hogy az ajtóelemek mindig önzáródó kivitelben 
készüljenek. Az önzáródás ajtócsukó segítségével, és 2-szár-
nyas ajtóegységnél pótlólag csukássorrend szabályzóval biz-
tosított. Ez biztos és tartós funkciót garantál, összekötve  
a magas használati komforttal.

DOMOFERM TS 61

A DOMOFERM TS 61csúszósínes ajtócsukó nemesacél burkolattal 
egy különösen szép formájú eszköz. Itt is a csukóerő, a záródás és 
a végzáródás sebessége külön állítható. Opcionálisan a csúszósín is 
rendelhető nemesacél burkolattal.

DOMOFERM TS 50

A DOMOFERM TS 50 karos ajtócsukó esztétikus megjelené-
sét nemesacél burkolata és az új formatervezés biztosítja. 
A csukóerőt, a záródás és végzáródási sebességet külön lehet 
beállítani. Optimális megoldás acél- és tűzvédelmi ajtóele-
mekhez.
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KIEGÉSZÍTŐK

A mindenkori ajtósorozatnak megfelelően, és a kért zárfunk-
ciótól függően, különböző zárak kerülnek felhasználásra, 
ezáltal alapvetően három zárrendszert alkalmazunk.

Zárfunkciók:

Klasszikus zárfunkciók mellett gyártónként különböző köve-
telmények teljesíthetők. Az eltérő követelmények teljesítésé-
hez gyakran a zárak más komponensekkel történő kombiná-
ciója is szükséges.
 

Példaként néhány követelmény idézve:
 � Normálfunkció kilincs/kilincsműködtetéshez; profilcilin-

derrel;  váltófunkcióval vagy nélkül;
 � Pánikfunkciók menekülőajtó rendszerekben DIN EN sze-

rint 1125 (pánikzárak) vagy DIN EN 179 (vészkijárat zárak)
 � Állószárny reteszelések falctolóretesszel- vagy tolóretesz-

zárakkal;
 � Többszörös reteszelésű zárak.
 � Elektromos ajtóvezérlő kompnensek belépésellenőrző 

vagy riasztó berendezésekhez 
- elektromosan vezérelt (kilincs)nyelv felszabadítással 
- mechanikus önreteszeléssel  
- motoros zárvezérlésként 
- E-nyitással összeköttetésben
 � Elektronikus kilincs-, retesz- és kilincsnyelvmozgatás fel-

ügyelete zárnyelvérzékelővel.  

Felhasználhatósági tanúsítvány:

Az ajtóelem felhasználási területe szerint – speciálisan  
a tűzvédelemhez és betörésvédelmhez, – a megfelelő ható-
ság által kiadott tanúsítványok szükségesek!

DIN bevésőzár

UT4xx és US4xx ajtósorozathoz

Előlap:       250 x 18 x 3 mm
Lyuktávolság: 50 mm (70 mm  

 opcionálisan)
Cilindertáv: 72 mm
Nyelv:      8 mm Profil- 

 cilinderhez   
 előkészítve

Jobb/Bal beépíthető 
bevésőzár tűzgátló ajtókhoz

LF5xx ajtósorozathoz

Előlap:      235 x 24 x 3 mm
Lyuktávolság: 65 mm
Cilindertáv: 72 mm
Nyelv:  9  mm
   Profilcilinderhez  

 előkészítve

DIN bevésőzárak 
tűzgátló ajtókhoz

UT6xxRB, UT6xx, 
US6xx  ajtósorozatokhoz 

Előlap:      235 x 24 x 3 mm 
   nemesacélból  
Lyuktávolság: 65 mm 
Cilindertáv: 72 mm

Nyelv: 9  mm Profil-
cilinderhez 
előkészítve

ZÁRAK
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Zárt helyiségek szellőztetéséhez az ajtókba szellőzőrácsokat lehet 
beépíteni.
A szellőzőrács mérete és elhelyezése előre meghatározott. Ettől 
eltérő méret az ajtólap méretének figyelembe vételével lehetséges.

Szellőzőrács PVC - fehér, fekete, barna
Az UNIVERSAL T0, TREND T0 ajtósorozathoz
Méret: 454 x 90 mm

Szellőzőrács Alu
PRESTIGE T0, PREMIUM T0 ajtósorozathoz
Méret: 425 x 125 mm

Szellőzőrács T0
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KIEGÉSZÍTŐK

KILINCSEK

Egy ajtó funkcionális és alakformáló minőségében a kilincs 
fontos szerepet játszik. Jól kell kinéznie, és optimálisan kell 
feküdnie a kézben. Bennünk tudatos ezeknek a jelentősége 
– és ezért gondoskodunk ezen a területen is a sokrétűségről 
és rugalmasságról.

Rozetta vagy rövidcím, szabvány- vagy formatervezett kilincs, 
speciális színek vagy nemesacél – mi számos variációt kíná-
lunk, hogy az Ön ajtaját az Ön kívánsága szerint egyénileg 
alakíthassuk.

Valamennyi DOMOFERM ajtó-
elemet szabvány kilinccsel 
szállítunk. Tűzvédelmi ajtókat 
bevizsgált kilincsgarnitúrával 
kell felszerelni! Alternatívaként 
kedvező áron rendelhet Alu F1 
és rozsdamentes körrozettás 
kilincseket is.

Mivel valamennyi DOMOFERM 
ajtó előfúrás nélkül is rendelhe-
tő, Ön bármilyen kilincset felsze-
relhet az ajtókra.

Alu-F1 kilincs

Alu-F1 körrozettás kilincs

 Nemesacél kilincs

Műanyag kilincs fehér és fekete színben

Szabvány kilincs

Nemesacél körrözettás kilincs
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ÜVEGEZÉSI MÓDOK

Változatokban gazdag üvegezési módok biztosítják az ajtó 
optikai tagolását, és adnak megvilágítást a helyiségnek.  
Az üvegezési módok és lehetőségek változhatnak az ajtó 
típusa, felülete, és a tűzgátlási előírások függvényében.

Hajóablak-üvegezések nagy szerepet játszanak a modern építé-
szetben.

A DOMOFERM acélajtók tökéletesen kombinálhatók különfé-
le üvegezésekkel. A tokgeometria és a felület összehangolása 
változatos megoldásokat tesz lehetővé, és az ajtót új fényben 
tünteti fel.
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SZERELÉSI ELŐNYÖK

BEÉPÍTÉS

Gyorsabban szerelve – költséget kímélve

Mi az acélajtóink innovatív szerkezete és speciális kidolgozása által jelentős előnyöket kínálunk a szere-
lésnél. A fejlesztéseink lényegesen leegyszerűsítik a tok- és ajtólapszerelést – ez időt és pénzt takarít meg 
Önnek.

 HABARCSMENTES KITÖLTÉS

Ismerje meg a T30-as tűzgátló ajtóinkat - a tokot egyszerűen kitölt-
heti a kereskedelemben is kapható szokásos kőzetgyapottal* - drága
speciális habra vagy körülményes habarcs kitöltésre nálunk nincs 
szükség. Ez a változat a T30 ajtóelemeknél engedélyezett téglafala-
zatban, betonban, könnyűbetonban és szerelt falakban.

* 40 kg/m³
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GYORS KISZÁLLÍTÁS

A raktáron lévő standard DIN méretekből lehetőség van azonnali 
kiszállításra mind az ajtólapok, mind a különféle tokok esetén.  
Az egyedi rendeléseket is gyors határidővel gyártjuk és szállítjuk.

RÖVIDÍTHETŐSÉG

 Az acél ajtólap aljából max. 10 mm levágható.

AJTÓLAP ELŐFÚRÁS NÉLKÜL

Az ajtólapokat általánosan furat nélkül szállítjuk. Ezáltal tetszés sze-
rint rövidcímkés, hosszúcímkés, vagy körrozettás kilincseket lehet 
felhasználni.
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TERVEZÉSI SEGÉDLET

Akinek gyakorlati feladatokkal, mint szerkesztés és tervezés van dolga, becsüli, 
ha biztos karnyújtásra van egy kézikönyv. Az új kiadású DOMOFERM tervezői 
kézikönyv nélkülözhetetlen munkaeszközül szolgál kereskedők, építészek, ter-
vezők és technikusok számára. Új információkkal, újdonságokkal és felhasználási 
lehetőségekkel kiegészítve mutatja be a DOMOFERM ajtókat, kapukat, tokokat  
és üvegezéseket. 
Mindez talán elegendő ok Önnek is arra, hogy az 500 oldalas DOMOFERM terve-
zői kézikönyvet megrendelje.
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