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RÓLUNK:
A TRENDLINE kollekció modern és praktikus megoldása a mindennapoknak. 37 tí-

pus, 3 színben (aranytölgy, sötét dió és antracit) amelyek tökéletesen illeszkednek 

az aktuális piaci trendeknek. A TRENDLINE márkanév a RADEX Poland Sp. z o.o. 

Sp. K. tulajdonát képezi.

RADEX POLAND Sp. Sp z.o.o Sp. K. az ajtók és padlásfeljáró létrák egyik vezető 

gyártója. A cég 1986-ban alakult Lengyelországban, Ilawa városában.Köszönhe-

tően a hatékony írányításnak, rövid idő alatt az egyik legnagyobb gyártó céggé ala-

kult az európai piacon.

Jelenleg RADEX egy dinamikusan fejlődő cég az építőiparban. Termékeink meg-

találhatóak a Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Litvánia, Észt-

ország, Dánia, Olaszország, Svédország, Norvégia, Írország, Ukrajna, Görögország, 

Finnország, Oroszország, Fehéroroszország, Lettország, a balkáni országok és még 

sok Európai országban.

Az építőipari termékek akkreditált kutatóintézetek által kiállított műszaki engedé-

lyekkel rendelkeznek.

Meghívjuk Önt, hogy megismerkedjen a termékeinkkel. 
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ARTE / VERTE LINE



PARAMÉTEREK
z Méretek: 845x2035, 945x2035

z Ajtólap vastagsága: 55 mm

z Préselt fém lemez UV álló fóliával bevonva

z PU hab belső szigetelőanyaggal feltöltve

z Biztonsági tartozékokkal: alsó zár, 3 pontos felső zár, 3 pontos fi x rögzí-

tés, kiemelésgátló 

z INOX betét

z Komplett tok

z Gumi szigetelés a tokban

z Gumi szigetelés az ajtólapon 

z Tartozék szerelvények (alsó és felső rozertta, kilincs 2 db 

azonos kulccsal működő zárbetét)

z Egyedi kivitelezésű pántok melyek biztosítják a kifelé illetve befelé 

nyíló funkciót

z Rozsdamentes küszöb tömítéssel 

Arte | aranytölgy Arte Line | aranytölgy
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ARTE LINE

SZÍNEK

Arte  Arc | aranytölgy Arte II Line | aranytölgy

TARTOZÉKOK

Részletek 25. old.
aranytölgy sötét dió antracit
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Verte | aranytölgy

PARAMÉTEREK ÜVEG TÍPUSOK*
z Méretek: 845x2035, 945x2035 

z Ajtólap vastagsága 55 mm

z Préselt fém lemez UV álló fóliával bevonva

z PU hab belső szigetelőanyaggal feltöltve

z Biztonsági tartozékokkal: alsó zár, 3 

pontos felső zár, 3 pontos fi x rögzítés, 

kiemelésgátló

z 52 mm vastagságú edzett üveg

z INOX üvegbetét keret

z Komplett tok

z Gumi szigetelés a tokban

z Gumi szigetelés az ajtólapon

z Tartozék szerelvények (alsó és felső 

rozertta, kilincs 2 db azonos kulccsal  

működő zárbetét)

z Egyedi kivitelezésű pántok melyek biztosít-

ják a kifelé illetve befelé nyíló funkciót

z Rozsdamentes küszöb tömítéssel
Részletek 24. old.

Verte II | aranytölgy
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Verte Arc | aranytölgy

SZÍNEK

aranytölgy sötét dió antracit

Verte III | aranytölgy

VERTE LINE

TARTOZÉKOK

Részletek 25. old.
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VERTE LINE

Verte Tratto | aranytölgyVerte Ellise | aranytölgy

z Méretek: 845x2035, 945x2035 

z Ajtólap vastagsága 55 mm

z Préselt fém lemez UV álló fóliával bevonva

z PU hab belső szigetelőanyaggal feltöltve

z Biztonsági tartozékokkal: alsó zár, 3 pontos felső 

zár, 3 pontos fi x rögzítés, kiemelésgátló

z 52 mm vastagságú edzett üveg

z INOX üvegbetét keret

z Fekete üvegbetét keret  (Verte Tratto)     

z Komplett tok

z Gumi szigetelés a tokban 

z Gumi szigetelés az ajtólapon

z Tartozék szerelvények (alsó és felső rozertta, 

kilincs 2 db azonos kulccsal  működő zárbetét)

z Egyedi kivitelezésű pántok melyek biztosítják 

a kifelé illetve befelé nyíló funkciót

z Rozsdamentes küszöb tömítéssel

PARAMÉTEREK ÜVEG 
TÍPUSOK*

Részletek 24. old.
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4LINE



4Line  | sötét dió 4Line TRATTO | sötét dió

z Méretek: 845x2035, 945x2035 

z Ajtólap vastagsága 55 mm

z Préselt fém lemez UV álló fóliával bevonva

z PU hab belső szigetelőanyaggal feltöltve

z Biztonsági tartozékokkal: alsó zár, 3 pontos felső 

zár, 3 pontos fi x rögzítés, kiemelésgátló

z 52 mm vastagságú edzett üveg

z INOX üvegbetét keret

z Komplett tok

z Gumi szigetelés a tokban 

z Gumi szigetelés az ajtólapon

z Tartozék szerelvények (alsó és felső rozertta, 

kilincs 2 db azonos kulccsal  működő zárbetét)

z Egyedi kivitelezésű pántok melyek biztosítják 

a kifelé illetve befelé nyíló funkciót

z Rozsdamentes küszöb tömítéssel

PARAMÉTEREK ÜVEG 
TÍPUSOK*

Részletek 24. old.
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4LINE

SZÍNEK

4Line QUATTRO | sötét dió 4Line VERTE | sötét dió

TARTOZÉKOK

Részletek 25. old.
aranytölgy sötét dió antracit
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4LINE

4Line VERTE ARC | sötét dió 4Line VERTE ARC | aranytölgy

z Méretek: 845x2035, 945x2035 

z Ajtólap vastagsága 55 mm

z Préselt fém lemez UV álló fóliával bevonva

z PU hab belső szigetelőanyaggal feltöltve

z Biztonsági tartozékokkal: alsó zár, 3 pontos felső 

zár, 3 pontos fi x rögzítés, kiemelésgátló

z 52 mm vastagságú edzett üveg

z INOX üvegbetét keret

z Komplett tok

z Gumi szigetelés a tokban 

z Gumi szigetelés az ajtólapon

z Tartozék szerelvények (alsó és felső rozertta, 

kilincs 2 db azonos kulccsal  működő zárbetét)

z Egyedi kivitelezésű pántok melyek biztosítják 

a kifelé illetve befelé nyíló funkciót

z Rozsdamentes küszöb tömítéssel

PARAMÉTEREK ÜVEG 
TÍPUSOK*

Részletek 24. old.
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SQUARE



Square | aranytölgy Square I | aranytölgy

PARAMÉTEREK ÜVEG TÍPUSOK*
z Méretek: 845x2035, 945x2035 

z Ajtólap vastagsága 55 mm

z Préselt fém lemez UV álló fóliával bevonva

z PU hab belső szigetelőanyaggal feltöltve

z Biztonsági tartozékokkal: alsó zár, 3 

pontos felső zár, 3 pontos fi x rögzítés, 

kiemelésgátló

z 52 mm vastagságú edzett üveg

z INOX üvegbetét keret

z Komplett tok

z Gumi szigetelés a tokban

z Gumi szigetelés az ajtólapon

z Tartozék szerelvények (alsó és felső 

rozertta, kilincs 2 db azonos kulccsal  

működő zárbetét)

z Egyedi kivitelezésű pántok melyek biztosít-

ják a kifelé illetve befelé nyíló funkciót

z Rozsdamentes küszöb tömítéssel
Részletek 24. old.
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SQUARE

SZÍNEK

Square II | aranytölgy Square III | aranytölgy

TARTOZÉKOK

Részletek 25. old.
aranytölgy sötét dió antracit
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SQUARE

Square Arc | aranytölgy Square Arc | sötét dió

z Méretek: 845x2035, 945x2035 

z Ajtólap vastagsága 55 mm

z Préselt fém lemez UV álló fóliával bevonva

z PU hab belső szigetelőanyaggal feltöltve

z Biztonsági tartozékokkal: alsó zár, 3 pontos felső 

zár, 3 pontos fi x rögzítés, kiemelésgátló

z 52 mm vastagságú edzett üveg

z INOX üvegbetét keret

z Komplett tok

z Gumi szigetelés a tokban 

z Gumi szigetelés az ajtólapon

z Tartozék szerelvények (alsó és felső rozertta, 

kilincs 2 db azonos kulccsal  működő zárbetét)

z Egyedi kivitelezésű pántok melyek biztosítják 

a kifelé illetve befelé nyíló funkciót

z Rozsdamentes küszöb tömítéssel

PARAMÉTEREK ÜVEG 
TÍPUSOK*

Részletek 24. old.
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AZZURO



Azzuro | sötét dió Azzuro I | sötét dió

PARAMÉTEREK
z Méretek: 845x2035, 945x2035

z Ajtólap vastagsága 55 mm

z Préselt fém lemez UV álló fóliával bevonva

z PU hab belső szigetelőanyaggal feltöltve

z Biztonsági tartozékokkal: alsó zár, 3 pontos felső zár, 3 pontos fi x rögzí-

tés, kiemelésgátló  

z 38 mm vastagságú edzett üveg

z PCV üvegbetét keret

z Komplett tok 

z Gumi szigetelés a tokban 

z Gumi szigetelés az ajtólapon 

z Tartozék szerelvények (alsó és felső rozertta, kilincs 2 db 

azonos kulccsal működő zárbetét) 

z Egyedi kivitelezésű pántok melyek biztosítják a kifelé illetve befelé 

nyíló funkciót 

z Rozsdamentes küszöb tömítéssel

18 www.okdoors.eu



Azzuro II | sötét dió Azzuro III | sötét dió

TARTOZÉKOK

Részletek 25. old.

SZÍNEK

aranytölgy sötét dió

AZZURO
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STELLA



PARAMÉTEREK
z Méretek: 845x2035, 945x2035

z Ajtólap vastagsága 55 mm

z Préselt fém lemez UV álló fóliával bevonva

z PU hab belső szigetelőanyaggal feltöltve

z Biztonsági tartozékokkal: alsó zár, 3 pontos felső zár, 

3 pontos fi x rögzítés, kiemelésgátló  

z 38 mm vastagságú edzett üveg

z PCV üvegbetét keret

z Komplett tok 

z Gumi szigetelés a tokban 

z Gumi szigetelés az ajtólapon 

z Tartozék szerelvények (alsó és felső rozertta, kilincs 

2 db azonos kulccsal működő zárbetét) 

z Egyedi kivitelezésű pántok melyek biztosítják a kifelé 

illetve befelé nyíló funkciót 

z Rozsdamentes küszöb tömítéssel

Stella | aranytölgy Stella Ellise | aranytölgy

SZÍNEK

aranytölgy sötét dió

STELLA
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Ajtólap tömítés

Komplett tartozékok (azonos 
kulccsal működő zárbetétek)

Ajtólap tömítés

Komplett tartozékok (a
kulccsal működő zárbe

os 
k)

AJTÓ SZERKEZETE

3 Pontos kiegészítő zár

3 pontos biztonsági zár

3 részes külső pánt

1  3 pontos kiegészítő zár
2  3 pontos biztonsági zár
3  Zártest rögzítő fabetét
4  3 részes külső pánt
5  Kiemelésgátló csap
6  Zsanér rögzítő fabetét 
7  PU hab belsőszigetelőanyag
8  mindkét oldalon horganyzott acéllemez
9  UV álló fa mintás dekor fólia
10  Állítható zárfogadó

4

5

61

2

3

3

8

9

10
7



Szabadalmaztatott rögzítési 
rendszer

Tömítés az ajtótokban

Rozsdamentes küszöb  
összeszerelése

Egyedi kivitelezésű pántok melyek biztosítják 
a kifelé illetve befelényíló funkciót

Léghanggátlás: 29 dB 

Hőátbocsátási tényező: 
Ud = 1,4  [W/(m2·K)] 

A  Szigetelés  (PU hab)
B  Fa betét
C  Tömítés a tokban
D  Tok
E  Zsanér
F  Szárny tömítés

Tok

Szabadalmaztatott rögzítő 
rendszer a tokban

Könnyű szerelhetőség, kiváló 
stabilitás.



Minden üveges kivitel a VERTE, 4LINE és SQUARE típusokban választható sima illetve mintás üveggel.

Verte III | aranytölgy   
INOX betét

Square II | aranytölgy   
INOX betét

4Line Verte Arc |   sötét dió
INOX betét

Square Arc |   sötét dió
INOX betét
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ÜVEG TÍPUSOK



kilincs

felső rozetta

alsó zárbetét
mindkét oldalról kulcsos 

működtetés 

felső zárbetét
mindkét oldalról kulcsos 

működtetés 

alsó rozetta

kilincs

a

f

alsó zárbetét
dk ld l l k l

felső zárbetét
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

TARTOZÉKOK

GERDA típusú 
zárbetétek fel-
ső zárbetét kulcs/
kulcs alsó zárbe-
tét kulcs/gomb 
működtetés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Aj
tó

 tí
pu

so
k Ajtó méretek [mm] Minimális 

nyílás méret
[mm]

Tok belső 
szélessége

Tok teljes
magassága

Tok külső 
szélessége

Tok belső 
magassága

Ajtólap 
magassága

Ajtólap 
szélessége

 Ajtólap 
vastagsága

S1 W1 S2 W2 W3 S3 G Wo So

80 801 2070 900 2002 2035 845 55 2102 914
90 901 2070 1000 2002 2035 945 55 2102 1014

Függőleges metszet

Vízszintes metszet

  3 részes zsanér

Kiemelés gátló

3 pontos fő zár 3 pontos felső zár

Állítható zárfogadó

AJTÓ MÉRETEK

RÉSZLETEK METSZETEK

padló



ARTE / VERTE LINE

4LINE

SQUARE

AZZURO

Arte       
aranytölgy

Arte Line       
aranytölgy

Arte       
sötét dió

Arte       
antracit

Arte Line
sötét dió

Arte Line
antracit

Arte Arc
aranytölgy

Arte Arc
sötét dió

Arte Arc
antracit

4Line   
sötét dió

4Line   
antracit

4Line 
aranytölgy

4Line Tratto
aranytölgy

4Line Tratto
sötét dió

4Line Tratto
antracit

4Line Quattro
sötét dió

4Line Quattro
antracit

4Line Quattro
aranytölgy

Square       
aranytölgy

Azzuro
aranytölgy

Azzuro I
aranytölgy

Azzuro II
aranytölgy

Azzuro III
aranytölgy

Square II
sötét dió

Square I
aranytölgy

Square
sötét dió

Azzuro
sötét dió

Azzuro I
sötét dió

Azzuro II
sötét dió

Azzuro III
sötét dió

Square I
sötét dió

Square II
aranytölgy

Square II
antracit

Square
antracit

Square I
antracit

Verte II       
aranytölgy

Verte II       
sötét dió

Verte II       
antracit

Verte III
sötét dió

Verte III
antracit

Verte III
aranytölgy

Verte Arc
sötét dió

Verte Arc
antracit

Verte Arc
aranytölgy



STELLA

A katalógus 217.01.01-től érvényes. Ez a kidvány nem minősül ajánlattételnek, mindös-
sze tájékoztató jellegű. A gyártó fenntartja a jogot a változtatásra.

Megjegyzés: Az ajtók színei eltérhetnek a katalógusban szereplő színektől.

Verte       
aranytölgy

Verte       
sötét dió

Verte       
antracit

Arte II Line       
aranytölgy

Arte II Line
sötét dió

Arte II Line
antracit

4Line Verte
aranytölgy

4Line Verte
sötét dió

4Line Verte
antracit

4Line Verte Arc
aranytölgy

4Line Verte Arc
sötét dió

4Line Verte Arc
antracit

Stella
aranytölgy

Stella Ellise
aranytölgy

Stella
sötét dió

Stella Ellise
sötét dió

Square III
sötét dió

Square III
aranytölgy

Square Arc
sötét dió

Square III
antracit

Square Arc
antracit

Square Arc
aranytölgy

Verte Tratto
aranytölgy

Verte Tratto
sötét dió

Verte Tratto
antracit

Verte Ellise       
sötét dió 

Verte Ellise       
antracit

Verte Ellise       
aranytölgy




