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Általános tudnivalók:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Standard táblaméret: 1250×2050 mm
Rendelhető maximális vágott méret: 1200×2000 mm. 1 tábla 2,563m2.
Maximális gyártási méret 1250×2800mm, csak egyedi esetekben!
Legkisebb rendelhető/élzárható méret: 80×150 mm.
Élzárás 1, 1,3 és 2 mm vastag élzáróval. Alu élzárás 0,5 és 1 mm vastag
élzáróval.
Lapszabászati elven rendelhető termék (nincs egyedi méret felár).
Alap vastagsága 20 mm. Hordozóréteg 18 mm-es lamináltlap + 2 mm-es
plexi bevonat.
Hátoldal fehér laminált (igény esetén más lehetőségek is megoldhatóak).
Vetemedés jelentkezhet az 1m-nél nagyobb ajtóknál (kb. 2 mm/fm).
Rendelésnél a kész ajtóméretet kérjük leadni.
Egész táblában is értékesítjük.
Üveges és/vagy íves ajtó nem rendelhető!
Minden mintás rendelésnél komplett szekrényrajzot kérünk csatolni.
Alap vastagságtól és színektől eltérő esetekben az élzáró beszerzési
lehetőségek korlátozottak, így minden esetben kérjen bővebb tájékoztatást
a lehetőségekről!
Minden front UKW fogantyúval is kérhető. A fogantyú külön rendelendő, annak mérete levonandó a kész méretből és árát a front ára nem tartalmazza.
A fogantyú méreteit lásd Rado marásminta, 37. oldal.
Matt felület csak 19 mm (16 + 3) vastagságban kérhető, 30%-os felárral.

Uni színek és mintás ajtók egyéb tudnivalói:
• Élzárás Rehau vagy Hranipex élzárókkal a későbbi részletezések alapján.
• Rendelhető 11 alapszínben (felár nélkül), mintával vagy minta nélkül:
Alapszínek
Megnevezés

Rendelési kód

Kék

C013 kék

Bordó

C008 bordó

Piros

C012 piros

Fehér

C010 fehér

Tört fehér

C005 tört fehér

Narancssárga

C007 narancssárga

Bézs

C006 bézs

Zöld

C004 zöld

Fekete

C009 fekete

Ezüst

C003 ezüst

Kürtő fehér

C000 kürtő fehér

• Egyedi szín (C999): bármely RAL színben, ez esetben felárat számolunk
+ a festéket beszerzési áron továbbszámlázzuk, vagy amennyiben a vevő
juttatja el azt hozzánk, nincs felár
• 8 alap minta variációval:
Alap minták
Megnevezés

Rendelési kód

fekete

Egyedi esetek:
• Standardtól eltérő vastagság rendelésére is van lehetőség, egyedi elbírálás
és megegyezés alapján. Kivitelezhető vastagsági mérettartomány 4 - 60 mm.
• Minden egyedi megrendelés esetében a maradék is leszámlázásra kerül és
elszállítandó.
• Felárért rendelhető színazonos hátoldallal
(későbbiekben jelezve ennek a lehetősége),
vagy mindkét oldalon magasfényű kivitelben. (Gyártási határidő + 10 nap)
• Egyedi vastagságnál, színnél, mintánál az elbírálás feltételei:
ár, vastagsági méret, kivitelezhetőség.
• Csak az adott árajánlat írásos elfogadása után kezdjük a gyártást.
• A megrendelés lemondására nincs lehetőség, gyártási határidő duplázódhat.
• Nem standard színnél a kívánt élzáró kódját a vevő köteles megadni, vagy
a szükséges élanyagot részünkre eljuttatni. Egyedi színű rendelésnél a
frontot minden esetben 16+2 mm vastagságban gyártjuk le (kivétel külön
megállapodás).
• Minden egyedi esetben 50% előleget kérünk.

Egyéb információk:
A védőfóliát, csak a felszerelés után lehet eltávolítani. Eltávolítás
után a felület 24 órán keresztül nem tisztítható (akril felkeményedés
időszaka az oxigén hatására). A tűzhelyek közvetlen közelében, ahol
a terméket fokozott hő és gőzterhelés érheti, az élzárónál 60° felett a
felületnél 120° felett károsodás léphet fel.
Festékréteg a hordozó és a borító anyag között található így nem sérülhet.
Függőleges felhasználáshoz ajánljuk csak.
Megmunkálása az alap faipari gépekkel megoldható (fúrás, vágás stb.).
Felhasználását nedves környezetben nem ajánljuk.
A fekete minták nyomdaipari technológiával, míg az ezüst minták festéssel készülnek. A különböző folyamatokból adódóan, az egyik eljárással készített minta eltérő a másiktól és nem is futathatók egybe.
Mind a felbontásuk, mind az alakjuk és méretük is különböző lehet.

Felület javításának (polírozás) leírása:
A felület polírozással javítható, a vastagsági méret csökkenése nélkül.
A javításhoz folyékony polírpasztát ajánlunk (sűrű, súrolószerhez hasonló jellegű, de karcoló anyagot nem tartalmazhat). A pasztát puha
ronggyal (nem lehet műszálas) a felületbe kell polírozni, esetleg polírozó géppel felvinni. A felesleget egy tiszta szintén puha ronggyal le
kell törölni. A folyamat addig ismételendő, míg el nem érjük a lehető
legtökéletesebb felületet.

ezüst

Spots (pöttyök)

D101

D201

Clouds (felkők)

D102

D202

Smog (füst)

D103

D203

City (városkép)

D104

D204

Bubbles (buborékok)

D105

D205

Wood (faminta)

D106

D206

Flowers (virágok)

D107

D207

Trees (fák)

D108

D208

• Egyedi minta: bármely, a vevő által „megálmodott” grafika (egyszínű), vagy
fénykép (színes), legtöbb esetben felár nélkül. Készülhet C000 kürtő fehér,
vagy C009 fekete alappal, vagy bármely RGB és CMYK háttérszínnel (ezt a
rendelésen kérjük feltüntetni). Az egyszínű nyomtatásnál a felület csíkos,
a nyomtatási vonal látszódhat!
• A mintákat tudjuk folyamatosan az egész felületen végigfutóan, vagy csak
egy-egy ajtón megjelenítve gyártani.
• Ezüst mintát csak fekete alappal tudjuk vállalni. Lehetőség van más
alappal is gyártani, de ebben az esetben a minta szürke áttetsző festékkel
készül, és az alapszín befolyásolja a végleges árnyalatát (a végeredmény
sosem ezüst).
• Minden olyan esetben, amikor mintával készül az ajtó, szekrényrajzot
kérünk az elképzelésről!
• A minták az ajtómérettel arányosan változnak, de mérettől függően egy-egy
ajtóban előfordulhat, hogy a képnek csak egy része kerül megjelenítésre.
• A minták a megadott színvariációkban kaphatóak és minden ajtószín minden
mintával kombinálható, kivétel, ahol az ajtónak és a mintának ugyanaz a
színe. Pl.: fekete Trees minta + fekete ajtó.
• A nyomtatott és a sima UNI színű ajtók között árnyalatbeli eltérések előfordulhatnak!
Rendelhető minták UNI színekhez
Mintakód

Minta neve

Minta színe

Megjegyzés

D102

Clouds

fekete

bármilyen alappal rendelhető
csak fekete alappal rendelhető

D202

Clouds

ezüst

D105

Bubbles

fekete

bármilyen alappal rendelhető

D205

Bubbles

ezüst

csak fekete alappal rendelhető

D107

Flowers

fekete

bármilyen alappal rendelhető

D207

Flowers

ezüst

csak fekete alappal rendelhető

D104

City

fekete

bármilyen alappal rendelhető

D204

City

ezüst

csak fekete alappal rendelhető

D106

Wood

fekete

bármilyen alappal rendelhető

D101

Spots

fekete

bármilyen alappal rendelhető

D201

Spots

ezüst

csak fekete alappal rendelhető

D103

Smog

fekete

bármilyen alappal rendelhető

D203

Smog

ezüst

csak fekete alappal rendelhető

D108
D999

Trees
Egyedi

fekete
egyedi

bármilyen alappal rendelhető
vevő által elképzelt minta,
egyeztetés alapján
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Grafikával ellátott ajtók, és a minták egyéb
tudnivalói:
A kiküldött mintadarabokon található grafikákhoz képest jelentős eltérés is lehetséges. Nem garantáljuk, hogy sikerül ugyanolyan mintát
többször megrajzolni.

Példa:
Füst minta: a programban rajzolt grafika lényege, hogy a természetes
füst elvén működve nem lehet tökéletesen többször lemásolni azt, mint
ahogy a természetben sem száll a füst kétszer ugyanolyan formában.
A fenti példa részben minden mintára vonatkozik!
A mintákat tudjuk szabadon rajzolni, vagy csak egy sávban, ezért minden esetben fontos, hogy a megrendelés mellé rajzot is kapjunk az elképzelésről.
Sávban rajzolt és a szabadon rajzolt minta közötti különbség:

Látványterv készítés:
Minden esetben látványterv készül (uni+mintás ajtóknál), a mellékelt
konyharajz alapján, melyet a megrendelőnek el kell fogadnia a gyártás
megkezdése előtt.
Az alapárban egy látványterv elkészítése és igény esetén annak minimális módosítása foglaltatik benne.
Minden további látványterv és azok módosítása feláras, melyet kiszámlázunk.

Tisztítás
A felület tisztítása enyhén mosószeres vízzel vagy ablaktisztítóval és
puha (100% pamut, vagy mikroszálas) ruhával végezhető el.
A felületek tisztítására maró anyag, vagy por alakú tisztítószereket
használni nem szabad. A felületi karcolódás polírozással javítható.
FIGYELEM! Aceton, acetát, alkoholos jódoldat tartalmú szerek a
felületen maradandó elváltozást okoznak.

Felhasználási terület
Lakossági, oktatási intézményi, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, szolgáltatóipari, szállodai, kulturális intézményi, könyvtári, sportlétesítményi, irodai, várótermi és postai építmények belső berendezéseihez.

Megnevezés

Rendelési kód

Élzáró
Színazonos

Alu

Vision

3D

Ajánlott bútorlap
Szín azonos hátoldalhoz

Hranipex HD 29782 műanyag alapú 22×0,5 vagy 1mm vastag tömör alumínium

C002

Rehau 17780 22×1,3

Bordó

C008

Rehau 62936 22×1,3

Piros

C011

Rehau 62524 22×1,3

Fehér

C010

Rehau 76264 22×1,3

Tört fehér

C005

Rehau 76173 22×1,3

Narancssárga

C007

Rehau 76795 22×1,3

Bézs

C006

Rehau 62414 22×1,3

Zöld

C004

Rehau 61753 22×1,3

Fekete

C009

Rehau 76490 22×1,3

Falco 200 FS02

Ezüst

C003

Rehau 587E 22×1,3

Falco 304 FS02

Kürtő fehér

C000

Rehau 76264 22×1,3

Falco 107 FS08

Falco 213 FS02
3D magic PVC élzárás 2 lehetőséggel:
591E alumínium színű, 1325E csiszolt rozsdamentes acél szín

.Rehau 2 színű PVC élzárás 2 lehetőséggel:
1984E fehér-alumínium színű, 1639E piros-rozsdamentes acél színű

Kék

Falco 216 FS02

Falco 210 FS02

Falco 103 FS01

Falco 103 FS01

Falco 215 FS05

Falco 329 FS02

Falco 219 FS02

„Plexis” (akril) bútorfrontok 59
C000 KÜRTŐ FEHÉR

A legélénkebb fehér akril ajtó.
Bármilyen mintával kérhető
Minden egyedi grafika és nyomtatott felület háttérszíne
Az egyedi minta, az általános ismertetőben leírtak szerint
A képeken a D999 egyedi mintákra láthatóak példák

C003 EZÜST

A képen a fekete D103 Smog (füst) minta látható
Kérhető bármely fekete mintával, vagy anélkül

60 „Plexis” (akril) bútorfrontok
C004 ZÖLD

A képen a fekete D108 Trees (fák) minta látható
Kérhető bármely fekete mintával, vagy anélkül

C005 TÖRT FEHÉR

A képeken a fekete D101 Spots (pöttyök) és a fekete D106 Wood (faminta) minták láthatóak. Kérhető bármely fekete mintával, vagy anélkül

„Plexis” (akril) bútorfrontok 61
C006 BÉZS

A képen a fekete D107 Flowers (virágok) minta látható
Kérhető bármely fekete mintával, vagy anélkül

C007 NARANCSSÁRGA

A képeken a fekete D104 City (város) és a fekete D101 Spots (pöttyök)
minták láthatóak. Kérhető bármely fekete mintával, vagy anélkül

62 „Plexis” (akril) bútorfrontok
C008 BORDÓ

A képen a fekete D105 Bubbles (buborékok) minta látható.
Kérhető bármely fekete mintával, vagy anélkül

Figyelem, a képen látható ezüst minta, csak fekete alappal kérhető!

C010 FEHÉR

A képeken a fekete D106 Wood (faminta) és a fekete D104 City (város)
minták láthatóak. Kérhető bármely fekete mintával, vagy anélkül

„Plexis” (akril) bútorfrontok 63
C012 PIROS

A képen a fekete D104 City (város) minta látható.
Kérhető bármely fekete mintával, vagy anélkül

Figyelem, a képen látható ezüst minta, csak fekete alappal kérhető!

C013 KÉK

A képeken a fekete D102 Clouds (felhők) minta látható
Kérhető bármely fekete mintával, vagy anélkül

Figyelem, a képen látható ezüst minta, csak fekete alappal kérhető!

64 „Plexis” (akril) bútorfrontok
C009 FEKETE

D205 Bubbles
buborékok, ezüst

D202 Clouds
felhők , ezüst

D203 Smog
füst, ezüst

D201 Spots
felhők, ezüst

D204 City
város, ezüst

D207 Flowers
virágok, ezüst

D999 Egyedi

Kérhető bármely ezüst, vagy nyomtatott (színes) mintával, illetve ezek nélkül.

