DTP Biztonsági Ajtó ® bruttó árlista

A DTP Biztonsági Ajtó ® alapáron tartalmazza a következőket:
Mi jellemzi?

Miért előnyös?

✓ 10 év garancia a mechanikai védelemre, az A magas minőség legáltalánosabban alkalmazott
alaktartóságra, az átrozsdásodás ellen, a m u t a t ó s z á m a m i n d e n t e r ü l e t e n a g y á r t ó
h ő s z i g e t e l ő k é p e s s é g r e é s a garanciavállalása.
hangszigetelésre;
5 év garancia a zárra és a mozgóalkatrészekre;
2 év általános garancia;
1 év garancia az elektromos eszközökre.
✓ MABISZ 1 tanúsítású, azaz legalább 15
percig feltörhetetlen. Még az ORFK, a BRFK,
valamint az egyes biztosítótársaságok
képviselőinek jelenlétében végzett feltörési
kísérletek során, az ott használt elektromos
vágó- és fúróeszközökkel sem lehet feltörni
negyed órán belül a DTP Biztonsági Ajtókat.

A Magyar Biztosítók Szövetségének legmagasabb
szintű tanúsítása a biztonság minimális alapfeltétele. A DTP Biztonsági Ajtók még ezt a
szintet is jelentősen túlteljesítik, ugyanis az Ajtó
Betörésvédelem Kft. szakemberei szerint még
ez a jelenlegi legmagasabb tanúsítási rendszer
sem elég szigorú. Mivel azonban független
tanúsító szervezet által magasabb
tanúsíttatásra nincs lehetőség, javasoljuk, hogy
legalább ezt a jelenlegi legmagasabb, MABISZ 1
tanúsítást igazoló okiratot kérjék el a biztonsági
ajtók forgalmazóitól, mielőtt döntést hoznak.

✓ Mind a 4 irányba, körben záródó kivitel.

A MABISZ előírásait felülmúló záródási
rendszer, mely nagyobb biztonsági szintet nyújt,
mint a nem minden irányba záródó ajtók.

✓ 16 helyen záródó szerkezet.

9 aktív zárórudazat és 7 passzív zárócsap biztosítja a kiemelés és feszítés elleni teljes
védelmet.

✓ A rudazatok az elmozdíthatóság legnagyobb A záródási rendszer „túlbiztosítottsága” fokozza
mértékét legalább ötször meghaladó mélya biztonságot. Pl. a vízszintes irányú aktív záségben záródnak az idomacél ajtótokba.
rópontok akár hússzor mélyebben (40 mm)
zárnak az idomacél ajtótokba, mint az ajtó
lehetséges elmozdíthatósága.
✓ Kéttollú kulcsos központi trezorzár-rendszer.

Nem MABISZ előírás, de a háromirányú, aktív
záródás nagyobb védelmet nyújt, mint a könynyen feltörhető hagyományos cilinderes zárak.

✓ CISA® 57515 típusú trezorzár.

A zártechnikai piac egyik vezető gyártójának
elismert terméke.

✓ A biztonsági ajtó teljes felületét beborító A támadási oldalon acél páncéllemez biztosítja
acéllemez.
a maximális védelmi szintet (nincs a MABISZ
elvárásai között).
✓ 5 mm vastag acél páncél a trezorzár előtt.

A páncél az aktív zárópontokat működtető
zárrendszer plusz védelmét biztosítja a
támadási oldal felől.

✓ Idomacél ajtótok és -keret, valamint belső Nem MABISZ előírás, de jóval erősebb - 2 mm
merevítés.
falvastagságú acél „zártszelvény” -, mint a
hajlított lemezből készített kivitel.
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✓ Az ajtó tokszerkezetéhez hegesztett idomacél küszöb.

Az acél küszöb zárt rendszert alkot az
ajtótokkal, ezáltal nagyobb merevségű a
tokrendszer (nem MABISZ előírás).

✓ Beton falnál minimum 10, téglaépületeknél A z i d o m a c é l t o k s z e r k e z e t h e z h e g e s z t e t t
minimum 15 cm mélyen, 10, illetve 12 mm k ö r a c é l o k m é l y e n a f a l b a n y ú l n a k , e z z e l
átmérőjű köracéllal, oldalanként függőleges biztosítva a biztonsági ajtó tokjának stabilitását.
irányban 30 cm-enként a falhoz rögzített
biztonsági ajtótok.
✓ Idomacél toktakarás.

A tokrendszert idomacél takarás védi a támadási
oldalon, hogy speciális vágó-eszközökkel se
lehessen közvetlenül hozzáférni a biztonsági
ajtó tokszerkezetét rögzítő köracélokhoz (nem MABISZ elvárás).

✓ Nagy teherbírású zsanérok.

A zsanérok terhelhetősége többszörösen meghaladja a MABISZ által előírt szintet.

✓ Egyedi kivitelezés.

Mivel minden ajtót egyedi méretre gyártunk,
ezért az ajtók beépítésekor elkerülhetőek a
felesleges falbontások, illetve a jelentősebb
kőművesmunkák. Az ajtótok és ajtólap kerete
szinterezett, így alapáron 190 szín közül lehet
kiválasztani ezek színét, míg az ajtóburkolatok
terén az európai biztonságiajtó-piac egyik
legszélesebb palettáját kínáljuk.

✓ Fa hatású sík ajtóburkolat kiemelkedően B e l t é r i é s l é p c s ő h á z i k i v i t e l e k n é l m i n d k é t
nagy választékban.
oldalra, kültéri ajtók esetén az ajtó belső
oldalára több mint 150 féle fa hatású burkolat
közül lehet választani alapáron.
✓ Maestro és Ghidini kilincsek.

A design és minőség terén egyaránt elismert
olasz gyártók formatervezett kilincsei réz, króm
és matt króm (inox) színben választhatók.

✓ A biztonsági ajtó burkolatának hatékony A biztonsági ajtók burkolatát gombaölő hatású,
rögzítése
nagy szilárdságú Loctite 937 típusú ragaszóval
rögzítjük, míg a biztonsági ajtók külső burkolatát
láthatatlan módon csavarkötésekkel is rögzítjük
az acélszerkezethez.
✓ Lehetőség eltérő burkolat választására kívül Fa hatású sík ajtóborításainkból az ajtó két
és belül alapáron.
oldalára a környezethez leginkább illő burkolat
választható, felár nélkül.
✓ Biztonsági ajtó gumiprofilos szigeteléssel az A tokkal zárt egységet alkotó acélküszöbnek
ajtó tokjának mind a négy oldalán.
köszönhetően nem csak három oldalon helyezhető el az ajtótokban a gumiprofilos szigetelés,
hanem a küszöbnél is.
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Egyszárnyú
egyedi méretben,
90x210 cm
tokméretig, bruttó ár

Kétszárnyú
egyedi méretben,
130x210 cm
tokméretig, bruttó ár

239 000 Ft

365 000 Ft

12 500 Ft/ajtó

20 000 Ft/ajtó

25 000 Ft/ajtó
Szeptember 30-ig
AJÁNDÉK!

40 000 Ft/ajtó
Szeptember 30-ig
AJÁNDÉK!

Kültéri szigeteléscsomag

32 500 Ft/ajtó

52 000 Ft/ajtó

További (2.) gumiprofilos szigetelés az ajtólaphoz

12 500 Ft/ajtó

20 000 Ft/ajtó

5 000 Ft/ajtó

6 000 Ft/ajtó

CISA® 57665 típusú, 12 lamellás, átprogramozható
kéttollú kulcsos központi háromirányú trezorzárrendszer felára 3 db kulccsal

32 000 Ft/ajtó

32 000 Ft/ajtó

CISA ® 57708.48 dupla, 12 lamellás, kéttollú
kulcsos központi trezorzár-rendszer felára 3-3 db
kulccsal

50 000 Ft/ajtó

50 000 Ft/ajtó

CISA® 57915.48 dupla, átprogramozható, 12
lamellás, kéttollú kulcsos központi trezorzár-rendszer
felára,
3-3 db kulccsal (felül CISA OG300 típusú
cilinderes zárbetét)

73 000 Ft/ajtó

73 000 Ft/ajtó

120 000 Ft/ajtó

120 000 Ft/ajtó

Alapáron biztosított

Alapáron biztosított

Színre fújt kazettás

46 000 Ft/oldal

73 500 Ft/oldal

Fa hatású kazettás

46 000 Ft/oldal

73 500 Ft/oldal

Dekor-Line burkolat

63 500 Ft/oldal

102 000 Ft/oldal

Fafelületű sík (beltéri, bükk furnéros
forgácslap)

90 000 Ft/oldal

145 000 Ft/oldal

Fafelületű sík (kültéri, Okoume rétegelt
homlokzatpanel)

125 000 Ft/oldal

200 000 Ft/oldal

Fakazettás (beltéri, borovi fenyő)

150 000 Ft/oldal

240 000 Ft/oldal

Fakazettás (kültéri, tölgy)

195 000 Ft/oldal

315 000 Ft/oldal

DTP Biztonsági Ajtó® alapára CISA ® 57515
típusú, 12 lamellás, kéttollú kulcsos központi
háromirányú trezorzár-rendszerrel (3 db kulccsal);
valamint Budapesten és 30. km körzetében a
beépítéssel és a régi ajtó elszállításával
Szigetelések
Beltéri ajtószigetelés
Lépcsőházi szigeteléscsomag

Polifoam tokszigetelés
Opcionális zárak, zárrendszerek

Samsung digitális másodzár
Ajtóburkolatok
Fa hatású sík borítás
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Opcionális kiegészítők
GHIDINI ® kilincsek (alapárasokon felüli kínálat)
Klasszikus

6 500-47 500 Ft/db

6 500-47 500 Ft/db

Gomb alakú

4 500-15 500 Ft/db

4 500-15 500 Ft/db

25 500-71 500 Ft/db

25 500-71 500 Ft/db

9 500 Ft/db
Szeptember 30-ig
AJÁNDÉK!

9 500 Ft/db
Szeptember 30-ig
AJÁNDÉK!

6 000 Ft/db

6 000 Ft/db

65 000 Ft/db

65 000 Ft/db

1 900 Ft/számjegy

1 900 Ft/számjegy

13 000 Ft/oldal

21 000 Ft/oldal

14 000 Ft/ajtó

22 500 Ft/ajtó

66 000 Ft/db

66 000 Ft/db

8 000 Ft/db

8 000 Ft/db

Maestro Oroszlánfej alakú

17 000 Ft/db

17 000 Ft/db

Maestro Ring

19 000 Ft/db

19 000 Ft/db

Kényelmi ajtózár (burkolaton kívüli kivitel)

39 000 Ft/db

39 000 Ft/db

Kényelmi ajtózár (RAL színskála színeiben)

42 000 Ft/db

42 000 Ft/db

Kényelmi zár, süllyesztett kivitel

39 000 Ft/db

39 000 Ft/db

7 500 Ft/nm

7 500 Ft/nm

15 200 Ft/db

15 200 Ft/db

190 000 Ft/nm

190 000 Ft/nm

190 000 Ft/nm

190 000 Ft/nm

Fix thermopan üveges típus, előtte ráccsal,
0,5 nm alatt

51 000 Ft/db

51 000 Ft/db

Fix thermopan üveges típus, előtte ráccsal,
0,5 nm felett

102 000 Ft/nm

102 000 Ft/nm

Nyíló vagy bukó ablak thermopan üveggel,
előtte ráccsal, 0,5 nm alatt

75 000 Ft/db

75 000 Ft/db

Nyíló vagy bukó ablak thermopan üveggel,
előtte ráccsal, 0,5 nm felett

150 000 Ft/nm

150 000 Ft/nm

Anyagában összetett
Króm és matt króm kilincsek (minden típus)
Kukucskáló
Digitális kitekintő
Ajtószám
Rúgólemez
Küszöbborítás
Kopogtatók
GHIDINI® Anello
Maestro Urna alakú

Kényelmi ajtózár

Barna díszfestés fa hatású kazettás és színre fújt
kazettás ajtók mintáiba
Üvegkazetta (B3 biztonsági üvegből)
0,08 nm terület alatt
0,08 nm terület felett
Felülvilágító ablak
B3 fix (akár thermopan) üvegtáblás kivitel
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38 000 Ft/db

38 000 Ft/db

6 500 Ft/nm

6 500 Ft/nm

38 000 Ft/nm

38 000 Ft/nm

15 000 Ft/ burkolat

24 000 Ft/ burkolat

60 000 Ft/db

60 000 Ft/db

2 500 Ft/db

2 500 Ft/db

38 000 Ft/nm

38 000 Ft/nm

További aktív zárópontok

12 500 Ft/db

12 500 Ft/db

Akadálymentesített kivitel

50 000 Ft/ajtó

80 000 Ft/ajtó

CISA ® nyers kulcs

3 500 Ft/db

3 500 Ft/db

CISA ® tokozott nyers ajtókulcs

6 500 Ft/db

6 500 Ft/db

9 500 Ft
Átprogramozható
trezorzár rendelése
esetén, szeptember
30-ig AJÁNDÉK!

9 500 Ft
Átprogramozható
trezorzár rendelése
esetén, szeptember
30-ig AJÁNDÉK!

5 db kulcsot tartalmazó CISA® ajtókulcs-készlet

29 500 Ft

29 500 Ft

3 db kulcsot tartalmazó CISA® ajtókulcs-készlet

20 000 Ft

20 000 Ft

1 900 Ft/db

1 900 Ft/db

Kívül-belül eltérő tokszín

20 000 Ft

20 000 Ft

Tokszélesítés (max. 19 cm falvastagságig)

19 000 Ft

19 000 Ft

Régi ajtó fém tokjának eltávolítása

15 000 Ft

15 000 Ft

Vízvető kültéri ajtókhoz (ha nincs előtető)

6 500 Ft

10 000 Ft

Pótkulcs dupla átprogramozható trezorzár
cilinderes zárbetétjéhez

2 500 Ft

2 500 Ft

3 500 Ft/db

3 500 Ft/db

12 500 Ft/db

12 500 Ft/db

10 000 Ft/ajtó

10 000 Ft/ajtó

Szélesség

12 000 Ft/10 cm

12 000 Ft/10 cm

Magasság

12 000 Ft/10 cm

15 000 Ft/10 cm

Bukó ablakhoz távnyitó szerkezet
Flott bronz, flott szürke, krizett- és tejüveg
felülvilágító ablakhoz és üvegkazettához
Olasz díszüveg
Fém díszcsík (matt króm vagy matt arany színben,
kizárólag a 156, 181, 196, 201, 205 vagy 224-es
színre fújt vagy fa hatású kazettás burkolatokhoz)
Ujjlenyomat- és kártyaolvasó
Védőtető ujjlenyomat- és kártyaolvasóhoz
Ujjlenyomat- és kártyaolvasó telepítése
(elektromos kiállás kiépítése nélkül)
További kiegészítők

5 db kulcsot tartalmazó
felára a 3 db-os helyett

CISA®

ajtókulcs-készlet

CISA ® márkájú kényelmi zárhoz pótkulcs

További zsanér
Fa hatású sík borításon kivágás
üvegkazettához
Csomagolás (telephelyi átvétel vagy
csomagküldéskor, egyedi igény esetén)
Az alapárban megadott maximális méretnél
nagyobb tokméretű ajtók felára
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Az árlistában feltüntetett árak a 27% áfa-t tartalmazzák!
Vállalási díjaink Budapesten és a 0. kilométertől számított 30 km-es körzetében a felmérés, a
gyártási méretvételezés, valamint a telepítés költségét is magába foglalják. Agglomeráción kívüli
munkáknál árainkhoz a 0. km-től számított 30. km-től a 60. km-ig bruttó 190 Ft/km, míg a 60. km-től
bruttó 150 Ft/km kiszállási díj járul az oda- és visszaútra egyaránt, mely a felmérésre és a
szerelésre egyaránt vonatkozik.
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