
Novoferm beltéri ajtók
... és elképzelései valóra válnak!



Az ajtók tereket és embereket kötnek össze. Biztonságot és védettséget adnak, 

ugyanakkor átjárást biztosítanak a legkülönbözőbb élet- és munkaterületek kö-

zött. Gondoskodnak az intimitásról, lehetővé téve, hogy egy kicsit visszavonuljunk, 

és megpihenjünk, hogy bizalmas beszélgetéseket folytassunk, hogy elmélyült 

munkát végezzünk, vagy akár zavartalanul játszhassunk. Mindezt teszik otthon, 

az iskolában, a munkahelyen.  Épp ezért fontos, hogy az ajtó illeszkedjen a környe-

zetéhez, s egyúttal az elvárt funkcióit betöltse. 

Mindezen tulajdonságokat magas színvonalon teljesítik a Novoferm beltéri ajtói, 

melyek igényes kialakításukkal, megbízhatóságukkal, magas funkcionalitásukkal 

széles teret engednek egyéni stílusunk kialakításához.

Isten hozta otthonában!
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Mágnestáblaként

is használható!



A Novoferm beltéri ajtókban egy európai nyílászáró rendsze-

reket és márkaterméket előállító gyár évtizedes tapasztalata 

és szakértelme testesül meg.

Tartósság: kiváló minőségű acél, elnyűhetetlen, könnyen 

tisztántartható felületek

Biztonság: jól záródó, duplafalú, hang- és hőszigetelő ajtólapok

Termékeink egyaránt megfelelnek mind a 

helyi, mind a nemzeti normáknak és vizsgá-

lati előírásoknak.

Nyílászáróinkat ISO 9001 szerint, a legújabb technológiákkal, 

környezetvédelmi szempontok fi gyelembevételével állítjuk elő.
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Novoferm beltéri ajtók minden élet- és 

munkaterülethez

Saját, személyes ízlésvilágunknak megfelelően a Novoferm 

beltéri acélajtóinak 4 típusából választhatunk, melyek széles 

színválasztékban és modern fautánzatú dekorokban állnak 

rendelkezésre.

A Novoferm beltéri acélajtók híresek a sokféle felhasználási 

lehetőségükről. Mind a 4 típus kapható:

• jobbos vagy balos nyitásiránnyal

• igény szerint üvegkivágással

• egy- és kétszárnyú kivitelben

• rövidcímes vagy rozettás kilincselőkészítéssel

• igény szerint 1 vagy 2-részes acél átfogótokkal

Novoferm beltéri ajtó: tökéletes megoldás 

új építésű vagy akár felújítandó épületekhez

A számos kiviteli lehetőségnek és kiegészítőknek köszönhetően 

a Novoferm beltéri ajtókkal az új épületek kivitelezésénél nin-

csenek megvalósíthatatlan elképzelések. Az ajtóelemek azon-

nal beépíthetők, többféle, magas ellenállású tüzihorganyzott 

acél toktípussal rendelhetők.

Egy-egy lakásfelújítás is kiváló alkalmat nyújt arra, hogy az 

évek alatt elhasználódott, régi ajtóinkat új, Novoferm nyílászá-

róra cseréljük. Egyszerűen csak akasszuk fel, és már kész is!  

Az ajtólapok rendkívüli előnye, hogy egyenetlen padló vagy

új burkolat esetén az alsó U-profi l rövidíthető.

A kialakítási lehetőségek széles tárháza

A különböző kiegészítők és tartozékok szabad teret enged-

nek elképzeléseinknek. A többféle üvegkivágás típusnak, 

formatervezett kilincsgarnitúrának, exkluzív üvegezésnek 

köszönhetően egyedi mesterművet alkothatunk.

Érvek, melyek a novoferm ajtók mellett szólnak:



Így válhat a munka szórakozássá

A munka és a szórakozás nem zárják ki egymást. A két tevékenység 

eggyéválásához egy kellemes, meghitt környezet is hozzájárul. Egy megfe-

lelően kiválasztott és felszerelt Novoferm ajtó biztosan megadja szobájának 

azt a bizonyos pluszt. Használja ki a színek és kiegészítők sokféleségét, és 

döntsön a hosszú élettartamú, kiváló minőségű Novoferm termékek mellett. 

Ipari környezetbe a horganyzott BHA és a fehér alapozott BAA alap-

modelleket ajánljuk. A dekorfóliás BDA és porszórt BPA ajtó-

ink az egyedi elképzeléseknek és lehetőségeknek adnak tág teret. 

Ajtóink falcos kivitelben készülnek, és az acél alapanyagnak köszönhető-

en stabilak, nem vetemednek, ugyanakkor fi noman, halkan csukódnak.
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Novoferm beltéri ajtók – a mindent eldöntő részletek

Pántok és pánttáskák

Alapfelszereltség a 2 db 2-részes 

pánt, de opcionálisan 3-részes 

vagy rozsdamentes felület, de 

akár harmadik pánt is választható. 

A pánthelyek DIN 18111 szerint 

helyezkednek el, így az ajtólapok 

cseréje bármikor egyszerűen 

elvégezhető. 

Rövidíthető ajtólap

Egyenetlen aljzat vagy új padló-

burkolat esetén az ajtólap alul                  

20 mm-rel rövidíthető.

Süllyedő küszöb

Az ajtólap aljába szerelt gumiküszöb 

csukódáskor mechanikusan kiold és 

lesüllyed, s ezáltal tökéletes lég- és 

hanggátlást biztosít.

Kilincsgarnitúra

A Novoferm különböző formájú, 

anyagú és stílusú BB/PZ 

kialakítású kilincset kínál az 

ajtóihoz.

Üvegezés

Az ajtó által betöltött funkció szerint az 

üvegezés lehet szögletes vagy kerek, 

betekintő ablak vagy a maximális fény-

áteresztés érdekében egészen mély ki-

vágás. Az üvegtípusok szintén választ-

hatók: edzett, biztonsági, mastercarré, 

masterpoint, masterligne. Az üveget 

alumínium vagy fa üvegszorító lécek 

tartják.További kiegészítők: kitekintő 

optika, levélbedobó, szellőzőrács stb.

Falckiképzés

Az ajtólap falcos kialakítása 

esztétikus megjelenést 

kölcsönöz.

Gumitömítés

A különböző méretű és vastagságú 

gumitömítések más-más csukási 

erőt igényelnek.

Változtatható kilincsmagasság

A kilincs elhelyezése a 

mozgássérültekhez igazodva 

850-1200 mm-re, vagy  pl. 

iskolák esetén egyedi          

magasságra is kérhető.
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Papírrács / styropor betét

A teljes felületen ragasztott, 

méhsejtszerű papírrács 

betét tökéletes stabilitást 

biztosít, és kopogáskor elnyel 

minden kongó hangot. 

A styropor betét az                                       

optimális hő- és hang-

szigetelésről  gondos-

kodik. (K=1,0 W/mm²K 

DIN 52619 szerint)
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Megbízható szerkezet

3-oldalon falcolt, 40 mm 

vastag, dupla falú ajtólap. Ez 

a konstrukció már külsőre is 

meggyőző, az ajtónak kima-

gasló stabilitást biztosít.



Porszórt, alapozott beltéri ajtóelemek 

(termékjelölés: BAA)

• Kivitel: a BHA típusnál leírtak szerint

• Felület: horganyzott, mely környezetbarát porszórással

   RAL 9016 fehér színre alapozott

Ahány kívánság, annyiféle összeállítás és kiviteli forma, melyet az ajtó felhasználá-

si területe, betöltendő célja szerint választhatunk ki.

Válasszon Ön!

Horganyzott beltéri ajtóelemek 

(termékjelölés: BHA)

• Ajtólap: 3-oldalon falcolt, 40 mm vastag, tüzihorganyzott

   vékony acéllemez

• Tok: Elektrosztatikus porszórással alapozott saroktok, 

    3 oldalon körbefutó gumitömítéssel, komplett pántokkal

• Zár és vasalat: BB/PZ zár, fekete rövidcímes kilincsgar-

   nitúrával

• Felület: horganyzott

6

BHA beltéri ajtó BAA beltéri ajtó

horganyzott RAL 9016
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Színes, porszórt beltéri ajtóelemek 

(termékjelölés: BPA)

• Kivitel: a BHA típusnál leírtak szerint.

• Felület: horganyzott, alapozott, környezetbarát porszórással

   az alábbi színekben: RAL 9002 platinafehér, RAL 8014 

   szépiabarna, RAL 6003 zöld, RAL 7034 sárgásszürke, 

   RAL 3002 piros

Szépiabarna

Piros

Zöld Sárgásszürke

Kínálatunkban szerepelnek komplett ajtóelemek, melynek részei: ajtólap, ajtótok és kilincsgarnitúra, de 

ezeket az elemeket külön-külön is megrendelheti. Az alábbi áttekintés bemutatja a rendelkezésre álló 

lehetőségeket:

Dekorfóliás beltéri ajtóelemek 

(termékjelölés: BDA)

• Kivitel: a BHA típusnál leírtak szerint

• Felület:  horganyzott, vékony, fautánzatú műanyag

   dekorfóliával bevont

Juhar

Körte

Natúr bükk

Fehér kőris

Dió

Cseresznye

Világos tölgy

BDA beltéri ajtó natúr bükk fóliávalBPA beltéri ajtó

Platinafehér

30 Az ajtólap külső 
és belső oldala különböző 

színekben is rendelhető!



Több fényt! – üvegkivágás típusok

A beltéri ajtók tervezésekor és kiválasztásánál fontos kritérium, hogy az adott helyiség világos maradjon. A Novoferm beltéri ajtó-

programban –felár ellenében- négyféle szögletes és egy kör alakú üvegkivágás típusból választhat. Az üvegkivágások méretéről és 

kiviteléről bővebben a 11. oldalon talál leírást.

.

Fokozzuk még a variációk sorát?
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BPA ajtólap L01
üvegkivágással

BPA ajtólap L02 
üvegkivágással

BDA ajtólap L05 
üvegkivágással

BPA ajtólap L03 
üvegkivágással

2-szárnyú ajtók

A kétszárnyú ajtókat beépítésre kész, komplett elemként szál-

lítjuk. Részei: BB/PZ zárral ellátott járószárny, alu ütközőpro-

fi llal és falcba rejtett alsó-felső letűző zárral ellátott állószárny, 

acéltok. Az ajtószárnyak igény szerint üvegezhetők.

2-szárnyú ajtó

Üvegtípusok beltéri ajtókhoz

Az ajtó külső megjelenését döntően befolyásolja az üvegezés. 

Vevőink a következő lehetőségek közül választhatnak:

• Üvegkivágás üveg nélkül, 6 mm vastag üveg fogadására 

   alkalmas üvegező lécekkel

•  Edzett vagy ragasztott biztonsági üvegezés (VSG, ESG)

•  Ornament üveg 4 különböző mintázattal (lásd fotók). Ezek

    az üvegtípusok szórt fényt biztosítanak és egyben védenek

    a nemkívánatos pillantásoktól.

Mastercarée Masterlens

37 Üvegszorító lécek    

alumíniumból és fából

BPA ajtólap L04 körüveg 
kivágással

Masterligne Masterpoint
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Kilincsgarnitúrák és további kiegészítők

A megfelelő kilincsgarnitúra kiválasztásával tökéletesítheti az 

összhatást. A Novoferm számos formatervezett kilincstípust 

kínál, melyek kényelmes fogásúak, az ajtót könnyedén nyitják, 

csukják. 

A klasszikus rövidcímes fekete kilincsgarnitúrán túl széles ter-

mékpalettáról választhat, váltó- vagy WC-zárhoz egyaránt.

Válasszon kiegészítőt!

 Standard programban az alábbi színeket kínáljuk: piros, bar-

na, olivazöld és fehér, további színeket külön igény szerint. 

Anyagukat tekintve a műanyag mellett alumínium és rozsda-

mentes garnitúrák is rendelhetők. A különleges kiegészítők 

növelik ajtója értékét. Válasszon egyéni elképzelései szerint és 

bátran kombinálja a különböző típusokat.

Levélbedobó

Standard vasalat BB átalakító betéttel

PZ/BB zár tollas kulccsal

Standard fekete kilincsgarnitúra

Kilincs/kilincs garnitúra

rövidcímes, PZ, alumínium

Kilincs/kilincs WC-garnitúra

rövidcímes, alumínium

Kilincs/kilincs WC-garnitúra

rozettás

Szellőzőrács Ajtócsukó

Kilincsfogantyú variációk

Íves Körcikkes Szögletes Stíl

Gomb/kilincs váltógarnitúra

rövidcímes, PZ, alumínium

Kilincs/kilincs garnitúra

rozettás

Gomb/kilincs váltógarnitúra

rozettás

Standard vasalat

opció: hengerzárbetét 3 db kulccsal



Méretértelmezések

Rendelési méret

DIN 18100

szélesség x magasság

Falnyílás méret

DIN 18100

szélesség x magasság

Szabad átjáróméret

DIN 18111

szélesség x magasság

Ajtólap külméret

DIN 18101

szélesség x magasság

Tok külméret*

szélesség x magasság

1-szárnyú

750 x 1875 760 x 1880 686 x 1843 735 x 1860 776 x 1918

875 x 1875 885 x 1880 811 x 1843 860 x 1860 901 x 1918

1000 x 1875 1010 x 1880 936 x 1843 985 x 1860 1026 x 1918

625 x 2000 635 x 2005 561 x 1968 610 x 1985 651 x 2043

750 x 2000 760 x 2005 686 x 1968 735 x 1985 776 x 2043

875 x 2000 885 x 2005 811 x 1968 860 x 1985 901 x 2043

1000 x 2000 1010 x 2005 936 x 1968 985 x 1985 1026 x 2043

750 x 2125 760 x 2130 686 x 2093 735 x 2110 776 x 2168

875 x 2125 885 x 2130 811 x 2093 860 x 2110 901 x 2168

1000 x 2125 1010 x 2130 936 x 2093 985 x 2110 1026 x 2168

Mérethatárok: BHA, BAA: max. 1250x2500 mm-ig, BPA: max.1250x2250 mm-ig, BDA: max.1000*2125 mm-ig  
 *30 mm-es padlóbeállással együtt

2-szárnyú

1500 x 2000** 1010 x 2130 1436 x 1968 1485 x 1985 1526 x 2043

1750 x 2000** 1760 x 2005 1686 x 1968 1735 x 1985 1776 x 2043

2000 x 2000** 2010 x 2005 1936 x 1968 1985 x 1985 2026 x 2043

2000 x 2125** 2010 x 2130 1936 x 2093 1985 x 2110 2026 x 2168

Mérethatárok: BHA, BAA: max. 2500x2500 mm-ig, BPA: max.2500x2250 mm-ig, BDA: max.2000*2125 mm-ig
*30 mm-es padlóbeállással együtt

Méretek mm-ben vannak megadva.

Beépítési méretek

Méretek mm-ben vannak megadva.

Műszaki adatok, mérettábla

Beltéri ajtók műszaki adatai:
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tok külméret

falnyílás méret

rendelési méret

szabad átjáróméret

ajtólap külméret

tok külméret

falnyílás méret

rendelési méret

szabad átjáróméret

ajtólap külméret

saroktok átfogótok

állószárnyjárószárny

Nyitásirány

jobbos

balos

Saroktok

Ajtólap alsó része                                                    süllyedő

Az ajtólap az U-profi lnál rövidíthető                     küszöb



Üvegméretek a fenti üvegkivágás típusokhoz

Üvegkivágások méretei

Műszaki adatok

Ajtólap rendelési méret

szélesség x magasság

L01

szélesség x magasság

L02

szélesség x magasság

L03

szélesség x magasság

L05

szélesség x magasság

1-szárnyú

750 x 1875 395 x 385 395 x 985 395 x 1235 3 x 395 x 385

875 x 1875 520 x 385 520 x 985 520 x 1235 3 x 520 x 385

1000 x 1875 645 x 385 645 x 985 645 x 1235 3 x 645 x 385

625 x 2000 270 x 385 270 x 985 270 x 1360 3 x 270 x 385

750 x 2000 395 x 385 395 x 985 395 x 1360 3 x 395 x 385

875 x 2000 520 x 385 520 x 985 520 x 1360 3 x 520 x 385

1000 x 2000 645 x 385 645 x 985 645 x 1360 3 x 645 x 385

750 x 2125 395 x 385 395 x 985 395 x 1485 3 x 395 x 385

875 x 2125 520 x 385 520 x 985 520 x 1485 3 x 520 x 385

1000 x 2125 645 x 385 645 x 985 645 x 1485 3 x 645 x 385

2-szárnyú

1500 x 2000* 520 x 385 520 x 985 520 x 1360 3 x 520 x 385

1750 x 2000 520 x 385 520 x 985 520 x 1360 3 x 520 x 385

2000 x 2000 645 x 385 645 x 985 645 x 1360 3 x 645 x 385

2000 x 2125 645 x 385 645 x 985 645 x 1485 3 x 645 x 385

*Üvegezés csak a járószárnyon lehetséges. 
Fa üvegszorító léc esetén a fenti szélességi és magassági méretekből 5-5 mm levonandó. Maximális üvegvastagság: 6 mm.

Az adatok mm-ben vannak megadva.

Az adatok mm-ben vannak megadva.
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Üvegkivágások

Kiegészítők
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Üvegezőlécek

Kitekintő optika Ø 15 mm
Levélbedobó nyílás

Szellőzőrács alul és/
vagy felül

    alumínium üvegezőléc                               fa üvegezőléc

           L01                                                L02                                                L03                                                L05                                                L04



Novoferm Hungária Kft.

www.novoferm.hu,    novoferm@novoferm.hu 

Az Ön Novoferm partnere:

Novoferm csoport – otthon Európában 

A Novoferm csoport egyike Európa nyílászáró rendszereket gyártó vezető vállalkozásainak. Széleskörű 
termékválasztékunk és a hozzátartozó szolgáltatásaink mind privát, mind üzleti, ipari felhasználásra alkalmasak. 
Termékeinket a legmagasabb minőségi követelmények betartása mellett, a legkorszerűbb technológiákkal állítjuk 
elő. Nyílászáróink tervezésekor és gyártásakor ötvözzük azok funkcionalitását az innovatív külsővel. Európa 
különböző pontjain vannak gyártóüzemeink, értékesítési hálózatunkon keresztül pedig minden országban jelen 
vagyunk.
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