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Az Ön partnere:

Beltéri acél ajtók

Beltéri ajtók
az otthonába és

az irodába

Hõszigetelt acél ajtók

Hõszigetelt acélajtók
és Ön nem 

didereg többé!

Tûzgátló ajtók

Tûzgátló ajtók, 
az igazán meleg

helyzetekre

Biztonsági acélajtó, 
a nyugalom 

záloga!

Biztonsági acél ajtókAcél ajtótokok

Masszív és
biztonságos



magáncélra és ipari fel-
A személyre szabott ízlés- használásra… Az építészek már az épületek 
világnak megfelelõen az A Novoferm beltéri ajtók tervezésekor is nagy hang-
acélból készült Novoferm sokféle felhasználási terü- súlyt fektetnek a bevált 
beltéri ajtók öt különbözõ leten ideális megoldást Novoferm-minõségû beltéri 
típusát kínáljuk mutatós nyújtanak akár az üzleti, ajtók beépítésére.
színes és famintás bevo- akár a családi életben. A •beépíthetõ ajtóelemmel, 
natok széles skálájával. Novoferm beltéri ajtók típu- minõségi ,  stabi l,  hor-

sai kaphatók: ganyzott acél saroktokkal

A lakásfelújítás kedvezõ 
lehetõséget nyújt arra, hogy 
a hosszú évek óta hasz-
nált ajtókat véglegesen 
Novoferm beltéri ajtókra 
cseréljék le:
•egyszerûen és gyorsan 

felakasztható ajtólap
•könnyen beépíthetõ, az •balos vagy jobbos válto-

ajtószárny az U-profil alsó zatban
részén rövidíthetõ, ha •fényáteresztõ nyílással 
egyenetlen a padló vagy új a vagy anélkül
burkolat•egy - vagy kétszárnyú 

változatban
•rövid ki l incscím vagy 

A kiegészítõk és az exkluzív igény szerint rozetta hasz-
tar tozékok széles körû nálatára elõkészítve 
választéka szabad teret •igény szerint válaszfal
biztosít a kialakításban tokkal
(fényáteresztõ ablaknyílások, 
minõségi kilincsgarnitúrák, 
stb.)

Akár kellemes idõtöltésre 
vágyik, akár intenzív mun-
kára, a Novofermnél megta-
lálja az Ön igényeinek és a 
modern lakberendezési köve-
telményeknek megfelelõ 
ajtót.

attraktív és acélos

Csukja be maga mögött az ajtót - 
                                és érezze jól magát

Az ajtó elválaszt és összeköt  
embereket  és  tereket.  
Biztonságot és védelmet 
nyújt, átjárást biztosít. Az élet 
minden területén lehetõvé 
teszi, hogy az ember vissza-
vonuljon és nyugalomra le-
ljen. Egy bizalmas beszél-
getéshez, az összpontosított 
munkavégzéshez, a zavarta-
lan játékhoz. A munkahelyen, 
az iskolában, a szabadidõ-
ben, otthon. Ezért fontos, 
hogy az ajtó valóban „pasz-
szoljon” és hogy egyszerûen 
velünk együtt „éljen”. Nap 
mint nap.

A Novoferm azt a célt tûzte ki 
maga elé, hogy megbízható 
ajtókat fejlesszen ki az 
igényes belsõ kialakításához. 
•Amelyek funkcionalitása és 

minõsége magas színvo-
nalú 

•Amelyek tetszetõsek
•Amelyek szabad teret 

nyújtanak az egyéni stílus 
kialakításához 

•Amelyek hosszú évekig 
vonzóak

tartós
robusztus acél és strapabíró, 
könnyen kezelhetõ felületek

biztonságos
hang- és hõszigeteléssel ellátott, 
megbízható és jól záródó dupla-
falú ajtólapok

tetszetõs
ízléses színekben és dekor-
fóliákkal

•BHA horganyzott, garan-
tált  korrózióvédelem, 
festetlen

•BAA horganyzott  és 
alapozott (porszórt tech-
nikával), szürkésfehér 
RAL 9016, jól festhetõ

•BPA  minõségi festékkel 
porszórt (végleges felület), 
vonzó színekben

•B P A ,  M u l t i - C o l o r   
ugyancsak porszórt bevo-
natal, három dekoratív, 
többszínû kompozícióban

•BDA vonzó, többféle 
extra erõs famintás dekor-
fóliával

Standard
 kivitel:

duplafalú
40 mm-es
 vastagságú
3 oldalon falcolt 
(vastag falc)
horganyzott
acéllemez

Sûrû papírrács 
betét, az acél-
lemez teljes felü-
letére ragasztva.

Extra
 kivitel:

duplafalú
40 mm-es
 vastagságú
3 oldalon falcolt 
(vastag falc)
horganyzott
acéllemez

Optimális hõszi-
getelést biztosító 
Styropor betét, 
alsó lezárás fából.

2U =1,7W/m KT

2U =1,0W/m KT

… új és felújított épületekhez

Rugalmasság a kivitelben

Novoferm beltéri ajtók:

Megbízható ajtók

Személyre szabott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

   

  

              



praktikus és profi

Engedjen meg magának 
munkájában egy kis „élveze-
tet”, praktikus és tetszetõs 
beltéri ajtókkal. Csak egyet-
len döntést kell meghoznia,  
döntsön a Novoferm minõ-
ség mellett  és már csak 
Önön múlik, hogy melyik 
színárnyalat motiválja, élénkí-
ti vagy nyugtatja meg.

A BHA és a BAA típusú 
beltéri ajtók elsõsorban az 
ipari felhasználás területén 
számítanak olyan alapmo-
delleknek, amelyek minden 
lehetõséget megadnak az 
egyéni színvilág kialakí-
tásához. Mindkét ajtótípus 
szerkezetileg jellegzetes falc-
kialakítással, nagyfokú sta-
bilitással és csavarodás-
szilárdsággal rendelkezik, 
mely elõnyök az acélból, mint 
anyagból adódnak. Meg fog 
lepõdni, hogy az ajtók milyen 
finoman és csendesen zá-
ródnak.

Ipari felhasználás

BHA beltéri ajtók

Beépítésre kész

Beltéri ajtók nemesacél 
felülettel

A BAA beltéri ajtók minõ-
ségükben és kivitelükben a 
BHA modellen alapulnak. A A BHA beltéri ajtók horgany-
különbséget itt a  szürkés-zott acéllemezbõl készülnek. 
fehér (RAL 9016), környezet-Az ajtólaphoz rászerelt ajtó-
barát porszórt alapozás pánt felsõk (V 0020) tartoz-
jelenti, ami ideális alapot nak, valamint egy cilinderes 
nyújt a személyre szabott váltózár színes tollas betéttel 
utólagos festéshez. A BAA és kulccsal.
beltéri ajtók természetesen 
ajtólapként és komplett 
ajtóelemként is kaphatók.

A beépítésre kész, standard 
kivitelû ajtóelemmel együtt 
szállítjuk a horganyzott, 
elektrosztatikus eljárással egységek és igényes nagy-
alapozott saroktokot, három Funkcionális és reprezen- üzemi konyhák számára.
oldalon körbefutó tömítéssel tatív  beltéri ajtók nemesacél 
és komplett rögzítõpántokkal felülettel. Ez az ajtótípus 
(V 8120), valamint egy fekete ideális megoldást nyújt 
mûanyag kilincsgarnitúrát. színvonalas gasztronómiai 

Az elegáns ajtólapot kor-
rózióálló, kefélt nemesacél-
felülettel szállítjuk. A tetszés 
szerinti kerek üvegezést 
(300 mm) 6 mm vastag 
átlátszó üveggel, kefélt ne-
mesacél keretben szállítjuk. 
Az új Novoferm beltéri ajtó az 
igényes formatervezésû ma-
gánszférában is a konyha, 
mint élettér fénypontja lehet. 
Az „ökörszemablak” nem 
csak a világosság, hanem az 
impozáns „áttekinthetõség” 
szempontjából is meghatá-
rozó.

Nyissa meg az utat szakmai 
                                    pályafutása elõtt

BHH beltéri ajtó BAA beltéri ajtó

Igényes formatervezés



változatos színek

A Novoferm beltéri ajtók színt 
visznek pl. hobbipincékbe, 
közösségi vagy fitness-
helyiségekbe, de az igényes 
lakóterekbe is. A minõségi 
famintás dekorfóliákkal pe-
dig kellemes atmoszférát 
teremthet. Mindehhez termé-
szetesen  s tab i l i tás  és  
biztonság járul.

minõségi porszórt festéssel 
(végleges felület) kaphatók 
az alábbi vidám és friss 
színekben: zöld (RAL 6003), 
zöldesszürke (RAL 7034), 
platinafehér (RAL 9010), 
piros (RAL 3002) és szépia-
barna (RAL 8014).

Családias és vidám színek-
                            robusztus felületeken

zöld szürkészöld platinafehér

szépiabarnapiros

A BPA -Multi-Color beltéri 
ajtók nagyon jól illenek az 
exkluzív kivitelû gránit vagy 
márványpadlókhoz is és az 
alábbi minõségi színkom-
poz íc iókban kaphatók :  
Terrazzo(N1), Gránit(N2), 
Greenwich(N3).

BDA beltéri ajtók

A BDA beltéri ajtók külö-
nösen erõs és természethû 
fadekor felülettel vannak 
ellátva, melyeknek modern 
vagy rusztikus változatai 
nyugalmat árasztanak: juhar, 
körte, világos tölgy, natúr 
bükk, fehér kõris, klasszikus 
tölgy, rusztikus tölgy, tikfa, 
szilfa (Rüster) és mogyoró.

 Minõségi termék

Válassza ki az igényének és a 
célnak leginkább megfelelõ 
Novoferm beltéri ajtót. Így 
mindenképpen minõségi 
termék mellett dönt, amely 
különösen stabil, hosszú 
élettartamú, biztonságos és 
az Ön választása szerinti 
tetszetõs felülettel ellátott. 
Teljesen mindegy, hogy a 
BPA vagy a BDA típus mellett 
dönt,  a Novoferm beltéri 
ajtók sok mindent kibírnak, 
még sport vagy játék közbeni 
erõs igénybevétel esetére is 
tökéletes. Mert felületük 
fölöttébb strapabíró és ezzel 
együtt nagyon könnyen ke-
zelhetõ. Egyszerûen fõnye-
remény háza vagy lakása 
számára!

terazzo

gránit greenwich

juhar

körte cseresznye

natúr tölgy

natúr bükk

natúr kõris

kõris

BPA beltéri ajtó
gránit színû BDA beltéri ajtó

A Novoferm kiütéssel gyõz

A BPA beltéri ajtók



BPA-L01 BPA-L02 BPA-L03

rozsdamentes - L04 BPA - L05

Több világosság a fényáteresztõ 
               ablaknyílásokon keresztül

A típusok szerinti (BHA, BAA, 
BPA, stb.) választási lehe-
tõségek, valamint a méretek 
és a kiviteli megoldási lehe-
tõségek a 10. oldalon levõ 
táblázatban találhatók.

A kétszárnyú ajtó elemek Kívánságra az álló és a 
azonnal beépíthetõ ajtó- mozgószárnyba is beépít-
elemek egy BB/PZ-zárral hetõ fényáteresztõ ablak-
ellátott mozgószárnyból, egy nyílás.
alumínium ütközõprofillal és 
a szegélybe rejtett rete-
szekkel ellátott állószárnyból, 
egy mûanyag kilincsgarni-
túrából, komplett ajtópán-
tokból (V 8120), valamint 
három oldalon körbefutó 
tömítéssel ellátott sarok-
tokból állnak.

"Legyen világosság"

Ez egy nagyon fontos köve-
telmény a beltéri ajtók 
kiválasztásánál és terve-
zésénél. A Novoferm négy 
különbözõ, szögletes üve-
gezési méretet, valamintegy 
tetszetõs kereküvegezést 
kínál, felár ellenében. 

több fényt

„Kulcs-kérdés”: a megfelelõ 
     kilincstõl az automata záródásig

A kilincs  pontosabban a 
kilincsgarnitúra  az ajtó leg-
szembetûnõbb „érintkezési 
pontja”.
A Novoferm beltéri ajtók 
kilincse mindig kézre áll, 
minden ajtó kényelmesen és 
könnyen nyitható és zárható.

A standard felszereltsé-gen 
kívül, amely egy fekete kere-
kített kilincsgarnitúrából áll, 
széles tartozék-kínálatunkból 
a legkülönfélébb kilincs-, 
váltó- és WC-garnitúrák közül 
választhat, melyek piros, 
barna, olivazöld és fehér 
színekben, sõt igény szerint 
még ezektõl eltérõ egyéb 
színekben is szállíthatók.
Kínálatunkban megtalálja a 
könnyûfém és nemesacél 
kilincs- és váltógarnitúrákat 
is.

Az exkluzív tartozékok még-
inkább emelik ajtójának 
értékét. A felszereltséget az 
Ön igényei szerint választ-
hatja meg és az extra tarto-
zékokat könnyû kombinálni  
egymással. 

standard kilincsgarnitúra  BB/PZ

WC-garnitúra  fehér

váltógarnitúra  
PZ, piros

profilcilinder

levélbedobónyílás

széria tartozékok
/kivéve cilinder és kulcs/

alu váltógarnitúra  PZ

alu kilincsgarnitúra  PZ

rozettás kilincsgarnitúra  
BB, barrna

rozettás WC-garnitúra 
BB, barna

szellõzõrács

széria tartozékok
BB/PZ elõkészítéssel

Tetszetõs 
kilincsgarnitúrák

...és sok-sok extra

több extrát



Az ajtó elválaszt és összeköt  
embereket  és  tereket.  
Biztonságot és védelmet 
nyújt, átjárást biztosít. Az élet 
minden területén lehetõvé 
teszi, hogy az ember vissza-
vonuljon és nyugalomra le-
ljen. Egy bizalmas beszél-
getéshez, az összpontosított 
munkavégzéshez, a zavarta-
lan játékhoz. A munkahelyen, 
az iskolában, a szabadidõ-
ben, otthon. Ezért fontos, 
hogy az ajtó valóban „pasz-
szoljon” és hogy egyszerûen 
velünk együtt „éljen”. Nap 
mint nap.

A Novoferm azt a célt tûzte ki 
maga elé, hogy megbízható 
ajtókat fejlesszen ki az 
igényes belsõ kialakításához. 
•Amelyek funkcionalitása és 

minõsége magas színvo-
nalú 

•Amelyek tetszetõsek
•Amelyek szabad teret 

nyújtanak az egyéni stílus 
kialakításához 

•Amelyek hosszú évekig 
vonzóak

Megbízható ajtók

 

 
Üvegez õ keret kivitel  Szellõzõrács típusok  

Ajtó típus  Keret kivitel  

BHA 
BAA 
BPA 
BDA 

Festhetõ 
Natúreloxált 
Natúreloxált 

Natúreloxált vagy fa  

Méret: 445 x 89 mm ill. 300x70mm 
Szín: fehér, szürke, barna  

Rendelési méret (mm)  L01 L02 L03 L05 

Üvegtábla méretek üvegkivágás típusokhoz

Kiviteli megoldások (A méretek irányadó adatok)

Kitekintõ, szellõzõrács, üvegezõléc

160160 4
0

0

160

LT

Ajtólap kivitel jele:

1
6

0

1
6

0

1
6

0

1
6

0

160

160

160

160

160

160

160

160

160

1
0

0
0

1
3

9
5

1
5

0
0

4
0

0

kitekintõ optika, 15mm 
levélbedobó nyílás

szellõzõrács alul
és/vagy felül

aluminíum 
üvegezõléc

fa üvegezõléc

L01 L02 L03 L05 L04

magáncélra és ipari fel-
A személyre szabott ízlés- használásra… Az építészek már az épületek 
világnak megfelelõen az A Novoferm beltéri ajtók tervezésekor is nagy hang-
acélból készült Novoferm sokféle felhasználási terü- súlyt fektetnek a bevált 
beltéri ajtók öt különbözõ leten ideális megoldást Novoferm-minõségû beltéri 
típusát kínáljuk mutatós nyújtanak akár az üzleti, ajtók beépítésére.
színes és famintás bevo- akár a családi életben. A •beépíthetõ ajtóelemmel, 
natok széles skálájával. Novoferm beltéri ajtók típu- minõségi ,  stabi l,  hor-

sai kaphatók: ganyzott acél saroktokkal

A lakásfelújítás kedvezõ 
lehetõséget nyújt arra, hogy 
a hosszú évek óta hasz-
nált ajtókat véglegesen 
Novoferm beltéri ajtókra 
cseréljék le:
•egyszerûen és gyorsan 

felakasztható ajtólap
•könnyen beépíthetõ, az •balos vagy jobbos válto-

ajtószárny az U-profil alsó zatban
részén rövidíthetõ, ha •fényáteresztõ nyílással 
egyenetlen a padló vagy új a vagy anélkül
burkolat•egy - vagy kétszárnyú 

változatban
•rövid ki l incscím vagy 

A kiegészítõk és az exkluzív igény szerint rozetta hasz-
tar tozékok széles körû nálatára elõkészítve 
választéka szabad teret •igény szerint válaszfal
biztosít a kialakításban tokkal
(fényáteresztõ ablaknyílások, 
minõségi kilincsgarnitúrák, 
stb.)

Akár kellemes idõtöltésre 
vágyik, akár intenzív mun-
kára, a Novofermnél megta-
lálja az Ön igényeinek és a 
modern lakberendezési köve-
telményeknek megfelelõ 
ajtót.

2U =1,7W/m KT

2U =1,0W/m KT

… új és felújított épületekhez

Rugalmasság a kivitelben

Novoferm beltéri ajtók:Személyre szabott

Méretértelmezés

Megnevezés 

Horganyzott, alapozott és porszórt ajtó elem: egyedi méretek max. 1250 x 2250 mm

Dekorfóliás felületû ajtó lap és -elem: egyedi méretek max. 1000 x 2125 mm

Egyszárnyú 

*Padlóbeállás = 30 mm

Rendelési méret 
Szélesség x Magasság 

(mm) 

750 x 1875 

875 x 1875 

1000 x 1875 

625 x 2000 

750 x 2000 

875 x 2000 

1000 x 2000 

750 x 2125 

875 x 2125 

1000 x 2125 

 

1500 x 2000** 

1750 x 2000***  

2000 x 2000***  

2000 x 2125***  

** Járószárny rendelési méret: 875 mm  

Nyílás méret 
Szélesség x Magasság 

(mm) 

760 x 1880 

885 x 1880 

1010 x 1880 

635 x 2005 

760 x 2005 

885 x 2005 

1010 x 2005 

760 x 2130 

885 x 2130 

1010 x 2130 

  

1510 x 2005 

1760 x 2005 

2010 x 2005 

2010 x 2130 

Tok belméret 
Szélesség x Magasság 

(mm) 

686 x 1843 

811 x 1843 

936 x 1843 

561 x 1968 

686 x 1968 

811 x 1968 

936 x 1968 

686 x 2093 

811 x 2093 

936 x 2093 

- ig  

- ig  

  

1436 x 1968 

1686 x 1968 

1936 x 1968 

1936 x 2093 

Tok külméret 
Szélesség x Magasság 

(mm)* 

776 x 1918 

901 x 1918 

1026 x 1918 

651 x 2043 

776 x 2043 

901 x 2043 

1026 x 2043 

776 x 2168 

901 x 2168 

1026 x 2168 

   

   

   

1526 x 2043 

1776 x 2043 

2026 x 2043 

2026 x 2168 

   

*** Járószárny = állószárny  

Ajtólap külméret 
Szélesség x Magasság 

(mm) 

735 x 1860 

860 x 1860 

985 x 1860 

610 x 1985 

735 x 1985 

860 x 1985 

985 x 1985 

735 x 2110 

860 x 2110 

985 x 2110 

  

  

  

1485 x 1985 

1735 x 1985 

1985 x 1985 

1985 x 2110 

  

  

Horganyzott, alapozott és porszórt ajtó lap és elem: egyedi méretek max. 2500 x 2250 mm- ig   

Kétszárnyú 

Dekorfóliás felület  ajtó lap és --elem: egyedi méretek max. 2000 x 2125 mm-- ig              

Metszetek

-


