
                                      EUROFORMAT- R   

 

Rejtett, leburkolható szerelőnyílás ajtók - CombiTOUCH® mágneses 

zárógombbal. 

 

A rejtett, észrevehetetlen fürdőszobai szerelőnyílás ajtókat akkor 

célszerű alkalmazni, ha a falfelületet csempével, mozaikkal vagy kővel 

díszítik. 

 

Ilyen típusú leburkolható, mágneszáras ajtók beépítése esztétikus 

megoldás a gépészeti rendszerek, vízmérők, szelepek ellenőrzéséhez 

és karbantartásához, a könnyű hozzáférhetőség biztosítása, valamint a 

csempemintázat vizuális egységességének fenntartása céljából. 

 

Tökéletes elrejthetőség: nagyobb méretű csempék is ragaszthatók a 

szerelőnyílásra - a zsanérok nyitási oldalán legfeljebb 5 cm-rel állhat ki a 

csempe, de az ajtó ellentétes oldalán, valamint felül és alul a 

burkolólalpok akár a méretük feléig is kiállhatnak! 

 

Az "Euroformat-R" ajtók méretükben és a szárny nyitási 

mechanizmusukkal különbözhetnek egymástól, mivel a különböző 

ajtóméretek leburkolt súlyának függvényében különböző típusú zsanérok 

használatosak. 

 

3 sorozatban kínálunk rejtett, szervizajtókat: 

 

ATP - nyomásra vagy szívószerkezettel nyitódható szabványos ajtó; 

 

ETP: megerősített kerettel gyártott ajtó, nyomásra vagy tapadókoronggal 

nyitható (nagyobb szerkezeteknél használatos); 

Az "ATP" és "ETP" változatú ajtók közötti különbség a keret 

vastagságában és a méretekben rejlik: ATP - 45 mm   ETP - 55 mm 

 

Az "Euroformat ATP" szervizajtók nem ismétlik meg az ETP változat 

méreteit. 

 

Az ECKP - oldalra nyíló tolószerkezettel ellátott ajtó - szenzációs 

megoldás olyan helyeken, ahol kevés a hely a normál ajtónyitáshoz. Az 

alkalmazott nyitószerkezet többszörös lengő zsanérok kombinációja. 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGYELEM, lehetőség van nem szabványos ajtóméretek, illetve kétajtós 

kivitelben gyártott ajtók egyedi megrendelésére is! 

 

Az ajtószerkezet előnyei: 

 

- "Knauf" gipszkartonból készült, nedvességálló lap; 

- erős mágneses CombiTOUCH® zár; 

- a keret és a szárny közötti tömítés megakadályozza a nedvesség, a 

szagok és a zaj kijutását a szerelőnyílásból; 

- speciális nikkelezett zsanérok, amelyekkel az ajtó több helyen 

függőlegesen és vízszintesen is pontosan beállítható, és amelyek 

élettartamát 10-szer hosszabbra tervezték; 

- PTFE csúszócsapágyak. 

- Az ellenőrző ajtók külső oldala a fürdőszobaburkolattal azonos 

anyaggal : 

- kerámia vagy porcelán csempével; 

- természetes kőlapokkal; 

- műkő lapokkal; stb. 

 

burkolható le, tökéletesen rejtett és esztétikus kialakítást biztosítva ezzel 

az unikális megoldással. 


