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Biztonsági fokozat

A legmagasabb, MABISZ I.

MABISZ II.

Méret

Minden esetben egyedi gyártás a helyszíni méretvételezés
alapján.

Minden esetben egyedi gyártás a helyszíni méretvételezés
alapján.

Kétszárnyú kivitel vagy fix
oldalszárny

Opcionális

Nem választható

Tok

Minimum 2 mm falvastagságú idomacél

Minimum 2 mm falvastagságú idomacél

Az ajtólap szerkezete

A keret támadási oldalán az egész palástot beborító 1,5
mm-es acéllemez, a kereten belül 10x30 cm osztású,
10x10 mm-es tömör négyszögacél rácsszerkezettel és
40x20x2 mm-es merevítő bordával, továbbá 5 mm vastag
páncéllemezzel a trezor előtt.

A keret támadási oldalán az egész palástot beborító 1,5
mm-es acéllemez, a kereten belül 40x20x2 mm-es
merevítő bordával, továbbá 5 mm vastag páncéllemezzel a
trezor előtt.

A tok és az ajtólap keretének színe

Szinterezett,
alapáron 190 szín

Színre fújt,
alapáron 190 szín

Szigetelés

Opcionális:
- gumiprofilos
- kőzetgyapot ajtólap szigetelés
- kőzetgyapot tokszigetelés

Opcionális:
- gumiprofilos
- kőzetgyapot ajtólap szigetelés
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Burkolat színe

117 alapáras, kívül-belül akár eltérő színben is,
opcionálisan további 312 szín (5 típus).

Alapáron 117 – kívül és belül azonos - szín,
opcionálisan a színek kombinálhatók.

Üvegkazetta az ajtólapba

Opcionális

Nem választható

Felülvilágító ablak

Opcionális

Nem választható

Záródási helyek száma

Alapáron 16, opcionálisan további 2 rendelhető

Alapáron 16, opcionálisan további 2 rendelhető

Garancia

10 év garancia a mechanikai védelemre, az
alaktartósságra, az átrozsdásodás ellen, a hő- és
hangszigetelő képességre;
5 év garancia a zárra, a mozgóalkatrészekre;
2 év általános garancia;
1 év garancia az elektromos eszközökre.

10 év garancia a mechanikai védelemre, az
alaktartósságra, az átrozsdásodás ellen, a hő- és
hangszigetelő képességre;
5 év garancia a zárra, a mozgóalkatrészekre;
2 év általános garancia.

Kilincs

36 féle alapáras, opcionálisan további 115 féle

36 féle alapáras, opcionálisan további 115 féle

Küszöb

Alapáras, az acél ajtótok része

Alapáras, az acél ajtótok része

Szállítás szerelés díja

Az alapár tartalmazza Budapesten és a 0. km-től számított
30 km-es körzeten belül

Bruttó 39 000 Ft Budapesten és a 0. km-től számított 30
km-es körzeten belül

Régi ajtó elszállítása

Az alapár tartalmazza

Bruttó 6 000 Ft

Bővebb tájékoztatás:

www.dtp.hu

www.alfabiztonsagiajto.com
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