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30 éve
az Önök
szolgálatában
A Jankó Kft. több mint 30 éves tapasztalattal 
rendelkezik a kültéri minőségi fa nyílászárók 
piacán. Családi vállalkozásként pontosan tud-
juk, hogy a családi ház nem csak egy épület, 
hanem egy otthon is, így arra törekszünk, 
hogy az ügyféligények maximális figyelem-
bevételével egyre jobb, szebb és a leginno-
vatívabb megoldásokkal segítsük az otthont-
eremtést.

Hazai vállalkozásként fontosnak érezzük a 
magyar alapanyagok használatát, mellyel 
nem csak ügyfeleink elégedettségéhez, de 
egyben a hazai ipar fejlődéséhez is hozzá-
járulunk. Hisszük, hogy saját gyártású, hazai 
termékeink között Ön is megtalálja álmai 
nyílászáróját. 



4 | www.jankoablak.hu Termékkatalógus 2018 | 5

6 ÉRV, HOGY A JANKÓ ABLAK 
MELLETT DÖNTSÖN!
01 Nagyfokú szakértelem, 30 éve a piacon
 Több évtizedes piaci tapasztalattal rendelkezünk. 30 éve 

munkálkodunk azon, hogy a legjobb és leginnovatívabb 
nyílászárókat készítsük el Önöknek. 

02 Ultramodern technológia, egyedi megoldások
 Innovatív, modern technológiai megoldásainkkal és 

egyedi, személyreszabott termékeinkkel garantáljuk, 
hogy mindenki megtalálja az otthonába illő nyílászárót. 

03 Mindent egyszerűen, egy kézből
 A tervezőasztaltól egészen a beépítésig végigkísérjük a 

vevői igényeket. Tervekkel, csomóponti rajzokkal segítjük 
döntésüket, hogy az ötletből valóság váljon. 

04 Kiváló alapanyag, magas fokú szakértelem
 Gondosan válogatott alapanyagokból dolgozunk, hogy 

szakembereink magas fokú szakértelmének köszönhe-
tően a legjobb termékeket készíthessük el Önnek. 

05 Határidők pontos betartása
 Rövid gyártási idő alatt és magas fokú precizitással 

készítjük el termékeinket, mely a pontos szállítási hatá-
ridők betartását is magában foglalja. 

06 Innováció és megújulás
 Folyamatos fejlesztéseinkkel és kiváló minőségű gépe-

inkkel azon munkálkodunk, hogy mindig jobb és inno-
vatívabb termékeket hozzunk létre. 
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ERŐ ÉS ELEGANCIA
EGY TERMÉKBEN

FA-ALU
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FA – ALU ABLAKOK
A FA-ALU termékcsaládot egy különleges har-
mónia jellemzi, a termékekben egyesül a pré-
mium belső design, valamint a minimál külső 
oldali megjelenés. A minőségi fa alapanyag 
biztosítja a természet közeli élményt, míg az 
alu keretrendszer masszív, erős tartást és hosz-
szú élettartamot kölcsönöz az ablakoknak. 

Egyedülálló 30mm-es zárfogadók, extra klipsz 
rendszer és gombafejes zárási pontok garan-
tálják a biztonságot. A prémium megjelenés 
mellett a kifogástalan illesztések, EPDM tö-
mítések, egyedi rejtett vízelvezetési szakaszok, 
hőszigetelt üvegezés, tökéletes szélzárás és ro-
bottechnológiával történő felületkezelés emeli 
a FA-ALU családot a luxury kategóriába.

Számos technológiai előnye ellenére könnyű 
használata valódi élményt jelent a felhaszná-
lók számára.

VÁLASSZA ÖN IS
FA-ALU TERMÉKCSALÁDUNKAT,
MELLYEL GARANTÁLJUK,
HOGY MEGOLDÁST TALÁL
MINDEN IGÉNYÉRE!

A rendszert úgy fejlesztettük ki, hogy igazod-
jon a modern kor igényeihez és építészeti 
megoldásaihoz, így korábbi rendszereinkhez 
képest átlagosan 8 %-kal nagyobb üvegtestek 
jellemzik, melyek biztosítják az exkluzivitást.

CROSS FLAT
A Cross Flat profilban egyesül a fa melegsége 
és az alumínium tisztasága. A külső oldalon 
síkban záródó alumínium borítás egy tartós, 
időjárásálló megoldást biztosít, a srég design 
pedig egy modern, esztétikus megjelenést 
kölcsönöz. 

Műszaki paraméterek:
Összérték: Uw = 0,78 W/m2K
Hő áteresztés üveg: Ug = 0,5 W/m2K
Energia átbocsájtás: g = 45,6 %
Napenergia áteresztés: TE = 36,3 W/m2K
Távtartó hőszigetelése: Psi = 0,043 W/m2K
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CROSS DUO FLAT
Kortalan elegancia, letisztult vonalvezetés. 
Élvezze Ön is a fa és az alumínium összhang-
jának tökéletes megjelenését, a felületek har-
monikus egymásba illesztését. Engedje, hogy 
Önt is elvarázsolja a sík, lépés nélküli optika, 
melyet a tok szárnnyal történő egy vonalban 
elhelyezkedése nyújt mind a külső mind pe-
dig a belső oldalon.

Műszaki paraméterek:
Összérték: Uw = 0,78 W/m2K
Hő áteresztés üveg: Ug = 0,5 W/m2K
Energia átbocsájtás: g = 49,4 %
Napenergia áteresztés: TE = 41,8 W/m2K
Távtartó hőszigetelése: Psi = 0,043 W/m2K

CROSS
A Cross profil magasfokú kombinálhatóságá-
val, srég designjával és összehangolt megjele-
nésével az innovatív otthonok páratlan kiegé-
szítője. 

Műszaki paraméterek:
Összérték: Uw = 0,78 W/m2K
Hő áteresztés üveg: Ug = 0,5 W/m2K
Energia átbocsájtás: g = 49,4 %
Napenergia áteresztés: TE = 41,8 W/m2K
Távtartó hőszigetelése: Psi = 0,043 W/m2K
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ÖSSZEHANGOLT 
MEGJELENÉS
Válassza fa-alumínium nyílászáróinkat, hiszen a kortárs design, 
tiszta szögletes és ferde vonalak, letisztult formák, és extrém 
hőszigetelési teljesítményei a főbb jellemzői e termékcsalá-
dunknak.

Három rétegű üveg Masszív alumínium borítás

Cross külső oldali 
megjelenés

Cross Flat és Cross Duo Flat 
külső oldali megjelenés

Cross és Cross Flat belső 
oldali megjelenés

Cross Duo Flat belső oldali 
megjelenés
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Nemesfával borított belső
Ha Ön is az exkluzív megol-
dások híve, válassza nemesfa 
borítással nyílászáróit. Élvezze 
a különleges élményt, mintha 
egy exkluzív, esztétikus bútor 
lenne az ablakában.

OPCIONÁLIS 
KIEGÉSZÍTÉS
Ne kössön kompromisszu-
mot! Egyedi elképzeléseinek 
megvalósítására számos kie-
gészítő funkciót kínálunk!

Öregbített felület
Kérjen speciális öregbített fe-
lületet, hogy egyedi rusztikus 
hatást érjen el. Gyönyörködjön 
ódon hatást keltő ablakokban, 
miközben belülről a modern 
technológia kényelmét élvezi.

Austin kilincs
Süllyesztett kilincs, mely a 
szárnyon megszokotthoz 
képest egy egyedi marásban 
helyezkedik el. Mindössze 
5 mm takaró elemű, karcsú 
és keskeny kilincs, mely egy 
igazán modern, designos 
termék.

Zárható kilincs
Válasszon zárható kilincset 
annak érdekében, hogy 
otthonát és családját még 
nagyobb biztonságban tud-
hassa. Utcafronti ablakokra 
és könnyen elérhető helyekre 
különösen ajánljuk.

Zsaluzia
Zsaluziáink biztosítják Önnek 
a különböző napszakokban 
történő optimális megvilá-
gítást és hőterhelést. Szabá-
lyozza kedvére, hogy mikor 
mennyi fényt enged be 
otthonába!

Duplex
Zárja ki a kellemetlen környe-
zeti hatásokat! Tegye egye-
divé termékeit, ossza meg 
az üvegfelületeket kívül és 
belül ragasztott leheletvékony 
álosztóval, és máris egy külön-
leges, az összképpel mégis 
harmonizáló megjelenést tud 
elérni.

Nyitásérzékelő
A nyitásérzékelő lehetővé teszi 
Önnek a nyílászárók állásának, 
nyitásának/csukásának elle-
nőrzését, így fokozott bizton-
ság érhető el otthonában.

Rejtett vasalat
A rejtett kialakítás nem csak 
elegáns és korszerű megjele-
nést biztosít, de nagymértékű 
funkcionalitással is párosul. Ha 
fontos Önnek, hogy semmi 
se törje meg az ablak elegáns 
vonalvezetését, válassza fa-alu 
ablakainkat rejtett vasalattal.

Üveg-üveg fordulás
Ne álljon semmi a csodás 
kilátás útjába! Üveg-üveg 
fordulással kialakított nyílás-
záróinkkal akár a sarkokon is 
élvezheti otthona nyújtotta 
panorámát. Ne kössön komp-
romisszumot!

Külső belső síkban záródó 
nemesfa tölggyel
A síkban záródó kialakítás 
modern megjelenést kölcsö-
nöz a termékeknek. Válasz-
sza nemesfa tölgy borítással, 
hogy nyílászáróját is otthona 
stílusához igazítsa.
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CSERESZNYEFA

NEMESFA
Ha Ön is az exkluzív megoldások híve, válasz-
szon speciális, nemes fa borítással készült nyí-
lászáróink közül, melyek garantáltan otthona 
dekorációjává válnak. 

Mi elhozzuk Önnek a természet legjavát, és 
kizárólag olyan válogatott alapanyaggal dol-
gozunk, amely pompás, időtálló megjelenést 
kölcsönöz házának kívül-belül.

Igazítsa bútoraihoz, kiegészítőihez nyílászá-
róit, hogy érzéki és természetes élménytérré 
varázsolja otthonát, igénye szerint alakítva. Vá-
lasszon nemes fa felületet bármely cross, flat 
és duo flat rendszerhez, így bármelyik meg-
oldásra is van szüksége, a természetes hatás 
garantált.

EUKALIPTUSZ.

LUCFENYŐ

VÖRÖSFENYŐ

TÖLGY

Bútor
az ablakban
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NEMESFA – 
ÉGER BORÍTÁS
Hazai vállalkozásként elkötelezettek vagyunk a 
hazai minőségi alapanyagok iránt, így méltán 
kínáljuk Önnek is különleges, kizárólag hazai 
erdőgazdálkodásból származó égerfával borí-
tott termékeinket.

Az itthon kivágott minőségi fákkal nem csak 
az Ön elégedettségét kívánjuk növelni, de a 
magyar ipart is támogatjuk. Az éger egy kü-
lönleges sárgás, vörösesbarna színű jellegzetes 
mintázatú nemesfa, mely az új típusú ablakok 
egyik legdesignosabb alkotóeleme.
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TERMÉSZETBŐL
VALÓSÁG

FA BIG
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BIG 92
A BIG 92 mm-es nyílászáró kiváló hang- és 
hőszigeteléssel, elegáns szín- és formavilággal 
rendelkezik. Egyszerre természetes és modern, 
a fa és a csúcstechnológia ötvözte. Exkluzív és 
különleges megoldást kínál, ha biztonságos, 
megbízható és harmonikus otthont szeretne 
családja számára teremteni. 

Műszaki paraméterek:
Ug= 0,5 W/m2K 
(Üveg hő átbocsájtási tényezője)
Uw= 0,78 W/m2K 
(Szerkezet hő átbocsájtási tényezője)
Rw= 32 dB (-1;5) (Hangszigetelés)
g= 49% (összenergia áteresztés)

FA BIG
Fa ablakainkat kizárólag minőségi fa alapanyag felhasználá-
sával készítjük, mely megteremti a tér belső harmóniáját és 
kellemes, látványos designt biztosít otthonában. A termékcsa-
lád egyszerre kínál természet közeli élményt és időjárásálló 
megoldást.

Alumínium vízvezetőjének és szárnytakarójának köszönhetően 
hosszú élettartammal szolgálja a tökéletes kényelmet. Hőszi-
getelt üvegezés, kifogástalan szélzárás garantálja a maximális 
komfortérzetet, a habosított gumitöméseknek köszönhetően 
pedig halk záródás jellemzi. 

A 30 mm-es zárfogadók segítségével FA BIG ablakokat a kivételes 
biztonság és könnyű használat teszi még ellenállhatatlanabbá.
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BIG 68
A BIG 68 mm fa nyílászáró család alacsony 
árfekvése ellenére nyújt magas minőséget, 
megbízhatóságot és biztonságot. Zárja ki ott-
honából a mindennapok zaját, jelentse ottho-
na a teljes kikapcsolódást!

Kiváló formatervezésének köszönhetően 
egyszerű, de nagyszerű megoldást jelent, és 
biztosítja a tökéletes nyugalmat egy hosszú, 
kimerítő nap után.

Műszaki paraméterek:
Ug= 1,1 W/m2K
(Üveg hő átbocsájtási tényezője)
Uw= 1,3 W/m2K
(Szerkezet hő átbocsájtási tényezője)
Rw= 32 dB (-1;5)(Hangszigetelés)
g= 63% (összenergia áteresztés)

BIG 80
A BIG 80 mm ablaktípust egyedi tulajdonsá-
gokkal ruháztuk fel, hogy alapvető funkcióin 
túl egy egyedülállóan komfortos megoldást 
biztosítson Ön és családja számára. 

Magas szintű hő- és zajvédelem, háromrétegű 
üvegszerkezet és kiváló alapanyagok jellemzik 
a Big 80 profilt, mely a csend és nyugalom 
szigetévé varázsolja otthonát. 

Műszaki paraméterek:
Ug= 0,6 W/m2K
(Üveg hő átbocsájtási tényezője)
Uw= 0,9 W/m2K
(Szerkezet hő átbocsájtási tényezője)
Rw= 32 dB (-1;5) ( Hangszigetelés)
g= 49% (összenergia áteresztés)
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ÖSSZHANGBAN 
A TERMÉSZETTEL
Ablakcsaládjaink koronázatlan királya a fa és 
a csúcstechnológia ötvözte BIG fa nyílászáró. 
Az elegáns szín- és formavilág mellett kiváló, 
minőségi alaptulajdonságai teszik különleges-
sé e termékcsaládot. Valósítsa meg álmait! 
Teremtsen biztonságos, megbízható és har-
monikus otthont családja számára!

Három rétegű üveg
A három rétegű üveg egya-
ránt garantálja a tartósságot 
és a külső zajok iránti védel-
met, így nyugodtan hátra 
dőlhet és élvezheti otthona 
nyugalmát.

Srég design
A srég design elegáns meg-
jelenést biztosít az ablakok-
nak, hogy azok megfelelően 
illeszkedjenek otthona en-
teriőrjébe.

Biztonsági záródarab
Fa termékeinknél biztonsági 
záródarabot alkalmazunk, mely 
lehetővé teszi a bejárati ajtóké-
hoz hasonló biztonsági fokozat 
elérését az ablakokon is.

Bukónyíló zárfogató
Egy masszív fogadó, amely 30 
mm széles, ezáltal az ablak 
bukó állásban is kifejezetten 
stabil marad, a gombafejes 
zárás pedig garantálja a biz-
tonságot.

Vízvető
Fából készült ablakainknál alap-
felszereltség a vízvezető. Esélye 
sincs a víznek, hogy megálljon 
a fa felületén, így nyílászárója 
sokáig megőrzi eredeti szépsé-
gét és tartósságát.

Habosított TSP tömítés
Ablakainknál speciális habo-
sított TSP tömítést haszná-
lunk, melyek magas rugal-
masságuknak köszönhetően 
képesek visszaállni az adott 
formára és garantált zárást 
biztosítanak.



30 | www.jankoablak.hu Termékkatalógus 2018 | 31

Zsaluzia
Zsaluzia rendszerek nyáron 
passzív hűtésként szolgálnak, 
télen pedig javítják az abla-
kok hőszigetelési értékét. A 
zsaluziák nagy előnye, hogy 
a napfényt vakításmentesen 
irányítja a beltérbe, ezzel 
növelve komfortérzetünket és 
teljesítőképességünket. 

Válasszon otthonához passzo-
ló zsaluziát akár rejtett dobo-
zokkal, színazonos lefutóval, 
palásttal vagy ablakon találha-
tó alu vértezéssel.

MODERN ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
Öltöztesse ablakait Schlottererbe!

Az intelligens árnyékolástechnikai eszközök a modern életstílus és napjaink lakókörnyezetének 
elengedhetetlen tartozékai.

Redőny
A nyílászárók könnyen a ház 
gyenge pontjaivá válhatnak, 
intelligens redőnyeink segítsé-
gével azonban tovább növel-
hetjük otthonunk biztonságát, 
köszönhetően az alumínium 
kialakításnak, valamint a gyá-
rilag beépített feltolás elleni 
védelemnek. 

A redőnyeink meghajtásának 
alternatívái elektromos haj-
tás fali kapcsolós kivitel vagy 
rádió távirányítós kivitel.
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ÓDON KÜLSŐ,
MODERN BELSŐ

RUSZTIK
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RUSZTIK 
HAGYOMÁNY ÉS 
MODERNITÁS
A rusztikus stílus kedvelői számára kínáljuk RUSZTIK termék-
családunkat, mely egyszerre magán hordozza a hagyományos, 
klasszikus értékeket a modern építészeti megoldásokkal. 

A maximális komfortérzet érdekében kívülről a tradicionális 
értéket képviseli, belülről a kor kívánalmainak megfelelő tech-
nikai megoldásokat nyújtja: hő- és hangszigetelt üvegezés, 
vízvezetők, EPD tömítés a nem kívánt légmozgás ellen, 30 
mm-es zárfogadók a biztonság érdekében, minőségi fa alap-
anyag-használat és robot technológiás felületkezelés a harmo-
nikus megjelenésért.

Kecses, egyedi megjelenés jellemzi, ami mellett keskeny tok, 
nagy üvegarány és díszes tokosztó vagy slagléc gyártása is 
megoldott. Válassza Ön is különleges ódon hatású termékein-
ket, ha egyszerre kívánja élvezni hagyományokban és a mo-
dernitásban rejlő lehetőségeket.

KORHŰ ABLAKOK
Gyönyörű és egyedi formavilággal rendelkező 
ablakaink kívülről a régi idők szépségét idézik, 
míg belülről hibátlanul biztosítja a modern 
életformának megfelelő komfortot. 

Elérhető két vagy három rétegű üvegezéssel, 
több méretben is: 68 , 80 és 92 mm.

Igény szerint az ablakokat akár a homlokzat-
hoz is igazítjuk, illetve rejtett vagy látszó vasa-
latokkal, polírozott réz, matt vagy szálcsiszolt 
kiegészítőkkel is legyártjuk.

KAPCSOLT GERÉBTOK
A kapcsolt gerébtokos szerkezet lényege, hogy 
a külső és belső oldali szárnyak kapcsolva 
vannak egy gerébtokra vasalatok segítségével. 
Ideális megoldás korhű házakhoz, hiszen ga-
rantáltan megfelel minden műemlékvédelmi 
szabályozásnak!

Műszaki paraméterek:
Ug= 1,1 W/m2K
(Üveg hő átbocsájtási tényezője)
Uw= 1,6 W/m2K
(Szerkezet hő átbocsájtási tényezője)
Rw= 32 dB (-1;5) (Hangszigetelés)
g= 63% (összenergia áteresztés)
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Jóval több 
mint nyílászáró…
Érezze a különbséget!
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DESIGN & SZAKÉRTELEM
A KÖBÖN

BEJÁRATI
AJTÓK
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FA BIG
Szemet gyönyörködtető formák és tömör szer-
kezet jellemzi a FA BIG termékcsaládot, mely 
a nyugalmas, meleg otthon alapvető kelléke. A 
csúcsminőségű alapanyaghasználat és magas 
fokú biztonsági megoldásai mellett speciális 
hőszigeteléssel kiemelkedő teljesítményt nyújt.

A külső-belső párazárás miatt rendkívül tartós, 
nem görbül. Az egyedileg kimart mintáknak 
és üveg kiegészítőknek köszönhetően csodás 
összhangot alakít ki háza külső arculatában és 
belső terében egyaránt.

Válassza igényeinek megfelelően a FA BIG 
92 mm-es változatát!

BEJÁRATI AJTÓK
Válasszon bejárati ajtóink közül tetszése szerint 
akár fa, akár fa-alumínium profilút, garantáljuk, 
hogy ajtóink minőségi fa alapanyaguknak és 
hőszigetelt üvegezésüknek köszönhetően ma-
ximális kényelmet és biztonságot nyújtanak. 

„Élvezze a szemet gyönyörködtető formákat 
és a masszív, tömör szerkezetet vagy kérje a 
harmonikus kinézetű fa és alumínium párosí-
tásával megalkotott ajtóinkat.”

FA ALU
Az Ön elképzelései szerint kivitelezett egyedi 
gyártású termékeink összhangba hozzák a 
külvilág forgatagát otthonának nyugalmával.

A FA-ALU termékcsalád lapajtói kifejezetten 
ajánlottak főbejárati ajtóként való használatra 
harmonikus kinézetük és speciális műszaki 
jellemzőik miatt.

A fa és alumínium kettőse megadja mindazt, 
amire szüksége lehet egy bejárati ajtóval kap-
csolatban. Elérhető Cross és Cross Flat variáci-
ókban!
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EGYEDI STÍLUS
Az igényeknek és környezetnek megfelelően 
különböző profilú ajtók választhatók:

Kívül alumínium belül fa, vagy kívül – belül fa 
rendszerű. Az alu jól viseli a zord időjárás válto-
zásokat, a hideget és a meleget, az UV-t és a 
havat, míg belül a harmóniát és otthon nyújtó 
fa változatlan tud maradni sokunk örömére.

LAPSZERKEZETŰ 
KIALAKÍTÁS
Lapszerkezetes ajtóinkat nagy odafigyeléssel, 
gondosan kiválogatott alapanyagokból ké-
szítjük, hogy minőségi, tartós bejárati ajtókat 
alkothassunk. A lapajtókban két oldalt megta-
lálható a párazáró réteg, és a körben futó fém 
merevítés, így garantált, hogy hosszú életű és 
jól működő bejárati ajtókat adunk át ügyfe-
leinknek. Az ajtók külső és belső oldalain lévő 
rétegelt lemezen egy páratlan felület látható, 
amely a választott fafajtához igazítva lehet luc-
fenyő, vörösfenyő, tölgy vagy akár a különleges 
eukaliptusz. Ha letisztult vonalvezetésű ajtóra 
vágyik, válasszon lapszerkezetű kialakítású bejá-
rati ajtót, mellyel biztosan nem fog mellé. 
A lapajtók megmunkálás tekintetétben marha-
tóak, így mind vonalakkal és akár speciális min-
tákkal is díszíthetőek, valamint üveg kivágások 
kimarására is alkalmasak.

KERETBETÉTES 
KIALAKÍTÁS
Keretszerkezet esetén az alkotó elemek élei 
csatlakoznak egymáshoz. A keretszerkezetnek 
nagyon sok variációja fordul elő a szakmai 
gyakorlatban, így alkalmazásával egyedibb és 
funkcionálisan is változatosabb ajtók készít-
hetőek. Az ajtólap egyedivé tehető osztással, 
vagy betét és üveg előfordulásának váltako-
zásával, mindez pedig garantálja, hogy Ön is 
megtalálja az otthona és családja számára 
legmegfelelőbb változatot.
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BIZTONSÁGOS 
OTTHON
A magas minőségű szerkezet mellett nagy figyelmet fordítunk 
a külső design elemekre is: lehetőségek széles skáláját kínáljuk, 
hogy mindenki maga alakíthassa ízlésének megfelelően ott-
hona egyik legfontosabb elemét: színben, stílusban és anyag-
használatban egyaránt. Engedje el a fantáziáját és párosítson 
különleges elemeket, hogy a látogatóknak már az ajtóban 
tátva maradjon a szája!

Ha egészen különlegesre vágyik, válasszon nemesfa borítású 
bejárati ajtóink közül!

Pánt
Bejárati ajtóinkhoz 160 kg 
teherbírású, több irányba 
állítható (magasság és mély-
ség), minőségi ajtópántokat 
biztosítunk. A 3D-ben állítható 
rendszer garantáltan növeli az 
Ön elégedettségét.

Alumínium küszöb
Bejárati ajtóinkhoz alumínium 
küszöböt is biztosítunk, mely 
nem csak tartós, de esztétikus 
látványt is nyújt a házba belé-
pők számára. Előnye a dupla 
lépcső, valamint a szárnyban 
található gumitömítések, me-
lyek 2 lépcsőben zárnak neki 
a küszöb rendszernek, így az 
Ön maximális megelégedett-
sége mellett garantálják a 
legjobb tömítettség elérését.

Automatic zárfogadó
Az ajtó behúzása után az Au-
tomatic csapdazárak automa-
tikusan kitolódnak és az ajtó 
külön bezárás nélkül is rete-
szelődik az alul és felül lévő 
fogadóknál. A zárrendszer 
belülről az ajtókilinccsel, kívül-
ről pedig a kulcs elfordításával 
bármikor kinyitható.



48 | www.jankoablak.hu Termékkatalógus 2018 | 49

Lazúr és Ral színek
Kérje ajtóinkat egyedi design-
nal! Válasszon lazúr színekből 
és a ral színskála színeiből, 
hogy bejárati ajtója tökélete-
sen passzoljon otthona színvi-
lágához.

OPCIONÁLIS 
KIEGÉSZÍTÉS
A bejárati ajtó tokja akár alu 
borítással is igényelhető, 
amivel egyfajta védőpajzsot 
és egyedi megjelenést vará-
zsolhatunk az ajtónak. A két 
felület lehet teljesen eltérő 
színű egymástól, de Ön úgy 
is dönthet, hogy akár két 
eltérő felületet választ. Ezen 
felül a külső-belső, vagy csak 
kívül síkban záródó kivitellel, 
valamint különleges kilincs-
variációkkal is hangsúlyozha-
tók az egyedi elképzelések. 
A hatást öregbített felületek, 
nemesfa borítás, valamint 
szálcsiszolt és réz kiegészítők 
teszik egyedivé.

Bármely megoldást is választ-
ja, a hatás garantáltan nem 
marad el!

Kilincs variációk
Kilincseinket több variációban 
is kérheti. Válasszon az össze-
függő és a különálló pajzsos 
verzió közül, vagy díszítse 
ajtaját egy modern 45 fokban 
döntött ajtóhúzóval.

Automatic zár
Külön opcióként választha-
tó az Automatic csapdazár 
kettős változata, mely még 
nagyobb biztonságot nyújt.

Fekete pánt
Tetszés szerint kérheti bejárati 
ajtaját fekete pánttal, hogy 
az ajtó is idomuljon otthona 
stílusához.

Kívül belül síkban záródó 
felület
A síkban záródó kialakítás 
modern megjelenést kölcsö-
nöz a termékeknek, így mind 
kívülről, mind belülről szemet 
gyönyörködtető látványban 
részesül.

Öregbített felület
Kérjen speciális öregbített fe-
lületet, hogy egyedi rusztikus 
hatást érjen el. Gyönyörködjön 
ódon hatást keltő ablakokban, 
miközben belülről a modern 
technológia kényelmét élvezi.

Összefüggő záróléc
A még jobban összehangolt 
megjelenést összefüggő záró-
léc választásával biztosíthatja.

Purenit hőhídmentes 
alsópadló csatlakozó
Speciális alsó padló csatla-
kozónkat a földig érő szer-
kezetekhez ajánljuk, hogy a 
hőhídakat el lehessen kerülni. 
Nem kell félnie többé a pené-
szesedéstől!

Rejtett pánt
Ha nem akarja megszakítani 
a természetes felületek vonal-
vezetését, kérje bejárati ajtaját 
kívülről teljesetlen láthatatlan 
rejtett pánttal.

Zambézi szett (fekete)
Kérjen tetszése szerint feke-
te zambézi szettet ajtajához, 
hogy még egyedibbé vará-
zsolja otthona bejáratát.
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ÚJ PERSPEKTÍVÁT NYIT 
A VILÁGRA!

EMELŐ-TOLÓ 
AJTÓ
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A FÉNY ÖRÖME
Emelő-toló ajtóinknak köszönhetően Ön is új perspektívát nyit-
hat a világra. Az egyedülálló előnyökkel bíró termékcsaláddal 
leomlik minden határ. Maximális nyitási szélesség, többszörös 
tömítés, működése pedig halk, akár a suttogás. Az egyszerű ke-
zelhetőség és megbízhatóság jegyében a toló rendszer hibátlan 
és pontos beépítéséért robottechnika felel. 

Az emelő-toló család választható Big 92 mm fa profilból a natu-
rális és harmonikus hatás elérése érdekében, illetve fa-alumíni-
um profilból látványosan nagy üvegfelülettel.

FA BIG
A különleges élményt nyújtó emelő-toló 
család választható Big 92 mm fa profilból a 
naturális és harmonikus hatás elérésére.

A kívül-belül fa tolóajtók nagy előnye, hogy 
természetes melegséget áraszt, ami mellett 
arculatban teljesen egyénre szabható:

Belülről igazítsa a tolóajtó megjelenéstét bú-
toraihoz és a belső tér designjához, míg kívül-
ről válasszon a tájhoz vagy kertjéhez idomuló 
stílust.

FA ALU
A fa-alu termékek használata rendkívül köz-
kedvelt a vásárlók körében, hiszen professzio-
nális megoldásaival minden igényt tökélete-
sen kielégít.

Éppen ezért választják sokan a látványosan 
nagy üvegfelülettel, FA-ALU szerkezettel ren-
delkező emelő-toló ajtókat is, mely elérhető 
cross és cross flat változatokban.

A profil kiválasztása minden esetben függ az 
ízlésünktől és otthonunk egyedi jellemzői-
től, viszont a csúcsminőség minden esetben 
adott.
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Óriási üvegek
Fa-alu és fa emelő-toló ajtó-
ink képesek akár 400 kg-os 
üvegfelületek mozgatására 
is, így akár családi házakban, 
loft lakásokban, téli kertekben, 
és nagy terekben is kiválóan 
alkalmazhatóak.

MAGAS FOKÚ 
MŰSZAKI MEGOLDÁSOK
A szárnyakban három szoros tömítés található a megfelelő 
záródás érdekében. Az üvegezést magas fokú hőszigetelési 
érték jellemzi, amely tényező elérheti akár a 0,5 W/2K értéket 
is. Igény esetén az üvegezés lehet edzett, biztonsági vagy solar 
típusú, ami jelentősen csökkenti a szobába jutó naphőt, így 
kellemes szinten tartva a belső tér klímáját.

Felsősín
A rendszer lelkét adja a prak-
tikus futósín, mely alapját 
képezi innovatív emelő-toló 
ajtó megoldásainknak.

Húzófül / kilincs
Tetszés szerint kiválaszthat-
ja, hogy kilincs vagy húzófül 
segítségével kéri termékün-
ket. Míg a kilincs hagyomá-
nyosabb, ám sok esetben 
praktikusabb, addig a húzófül 
diszkrétebb megoldást kínál.

Beépített kerekek
Az ajtóra szerelt csapágyazott 
futókocsik segítségével biz-
tosított a könnyű mozgatás, 
hogy Ön minél kényelme-
sebb módon nyithassa ki 
nyílászáróját.

EGYSZERŰ HASZNÁLAT
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C–séma
Kérje emelő-toló ajtóink 
szárnyelrendezését C-séma 
szerint. A kialakításnak megfe-
lelően a két ajtószárny közép-
ről jobbra és balra tolódik, így 
a nyílászáró közepe szabad 
átjárást tesz lehetővé, hogy 
Ön még közelebb kerülhes-
sen a természethez.

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTÉS
Válasszon akár tok nélküli, Cross flat megoldásaink közül az 
exkluzív látvány elérésére. Így egész évben csodás kilátásban 
lehet része, ahol a természet szinte megérint. 

Zseniális hőszigetelésének köszönhetően a nagy kontrasztő-
mérsékletet is jól bírja, nem párásodik, így Önnek nincs más 
dolga, mint hátradőlni és élvezni a panorámát!

Valódi lelki felüdülés minden lakó számára!

Üveg-üveg csatlakozás
Ne álljon semmi a csodás 
kilátás útjába! Üveg-üveg 
fordulással kialakított nyílás-
záróinkkal akár a sarkokon is 
élvezheti otthona nyújtotta 
panorámát. Ne kössön komp-
romisszumot!
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Süllyesztett küszöb
Az Ön maximális kényelme ér-
dekében a padlóba mélyeszt-
jük az emelő-toló ajtó küszö-
bét, így megoldható, hogy a 
keret kvázi a padlón csússzon, 
hogy Önnek szó szerint még a 
küszöböt se kelljen átlépnie a 
kényelemért.

NEMESFA BORÍTÁSÚ 
EMELŐ-TOLÓ AJTÓK
A zord külső néha nemes belsőt takar. A külső alumínium borítás garantálja a maximális vé-
delmet és tartósságot a belső nemesfával borított tölgy felület pedig az ajtó lelkét adja. A 
párhuzamosan eltolható üvegfelületek felelnek az egyszerű, kényelmes nyithatóságért. Az ajtó 
szárnyai „A séma” szerint kerültek kialakításra, vagyis fele-fele arányban váltják egymást a fix és 
a mozgatható szárnyak. 

A hazai faalapanyag garantálja a kiváló minőséget, a magyar területről származó tölgy 
utánozhatatlan szépsége pedig egy ízig-vérig nemes látványt nyújt. Élvezze az akár 6 méter 
szélességben is kérhető top kategóriás emelő-toló ajtóink nyújtotta élményt, mintha csak egy 
exkluzív, esztétikus bútor lenne a nyílászárójában.

A különleges szépség a részletekben rejlik, így ajtóink belső ré-
szének minden eleme egy utánozhatatlan esztétikai élményt 
kínál Önnek. A minőségi lucfenyő alap tölgy nemesfa borítást 
kap, hogy egy még érzékibb hatást nyújtson.

Ne kössön kompromisszumokat, ha otthonáról van szó! Él-
vezze a fa minden részletében gyönyörű, természetes szépsé-
gét, mely a svartnizásnak köszönhetően minden oldalról épp 
ugyanolyan szép látványt nyújt.

Emelő-toló ajtóinkat nem lehet a sínből kiakasztani, így maxi-
málisan jó működést nyújtanak. Szakembereink úgy építik be 
a nyílászárókat, hogy azok akár egy örök életre szóljanak és 
különösebb karbantartás nélkül biztosítsák a nekik szánt szere-
pet. Akár emelő-toló ajtókról, akár sima ajtókról vagy ablakokról 
legyen szó, garantáljuk, hogy a tőlünk vásárolt termékek hosszú 
ideig maximálisan kiszolgálják Önt.

Hőhídmentes thermostep 
alaptest
Szintén a kényelmet szolgálja 
a hőhídmentes thermostep 
alaptest, hogy Ön könnyedén 
nyithassa ki az ajtókat. A szárny 
csapágyazott kocsik lehetővé 
teszik, hogy a szárny még köny-
nyebben mozogjon a futósí-
nen, így egy egyszerű mozdu-
lattal nyithatóvá váljon az ajtó.

Futósín
A felső futósín az ütközők 
végállásáig tolható, hogy 
maximális teret engedjen a 
szabad levegő beáramlásá-
nak vagy akár a különböző 
helységek, a kert és a ház 
összenyitásának.

Erőkarként funkcionáló 
kilincs
A hosszú kilincsek garantál-
ják, hogy Ön minél egysze-
rűbben és kényelmesebben 
tudja kinyitni ajtajait, hiszen az 
erőkarként funkcionáló kilin-
csek jelentősen lecsökkentik 
az ajtónyitáshoz szükséges 
energiaráfordítást.

Külső kagyló ajtónyitó
Tolóajtóinkon kívül kagylót he-
lyeztünk el, hogy elősegítsük 
a szárnyak könnyű mozgatá-
sát. A kagylóformát idéző ajtó-
nyitó esztétikus megjelenést 
ad az emelő-toló ajtó külső 
részének, ugyanakkor illeszke-
dik a zord alumíniumhoz is.
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JÁTÉK 
A FÉNYEKKEL

SCHLOTTERER
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IDEÁLIS PÁROS
Az intelligens árnyékolástechnikai rendszerek 
nélkülözhetetlen elemei korunk otthonainak. 
Az árnyékolástechnikai eszközök egész évben 
biztosítják az élethez és a jó közérzethez szük-
séges értékes napfényt, ugyanakkor növelik a 
komfortérzetet és a szükséges sötétítésről is 
gondoskodnak. 

Ahhoz, hogy a pihenés zavartalan legyen nélkü-
lözhetetlen a tökéletes fényszabályozás, melyet 
a kifinomult kialakításnak köszönhetően párat-
lanul biztosít minden megoldásunk. Zajszigete-
lést, hőszigetelést és egyben stílusos dekorációt 
jelentenek. Az árnyékolástechnikai eszközök 
széles körű előnyeit bizonyítja, hogy még a 
betörésvédelem területén is hasznosíthatóak és 
megakadályozhatják az illetéktelenek kívülről 
történő bejutását.

Válasszon minőségi redőnyeink és zsaluziáink 
közül, hogy nyáron megakadályozza otthona túl-
melegedését, télen pedig biztosítsa nyílászárója 
fokozott szigetelőképességét
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ZSALUZIA
Zsaluziáink széles választékban állnak az Önök 
rendelkezésére, hogy személyre szabottan 
megfeleljenek az egyedi igényeknek. Java-
soljuk, hogy olyan lamella változatot válasz-
szon, ami megfelel a kívánt célnak: a mérete 
alapján lehetőségünk van 80 vagy 92 mm-es 
változatok között dönteni, míg a formáját 
tekintve választhatunk „C” lamellás; tört „Z” 
lamellás, vagy az asszimetrikusan tört Retrolux 
prémium lamellák közül. 

Válasszon jól kombinálható rendszert, ahol a 
vakolható vagy látszó élek egyedileg válasz-
hatók, és ahová toló, rolós vagy fix rovarháló 
építhető be.

A könnyű, széles, alumíniumból készült lamel-
láknak köszönhetően a Schlotterer zsaluziák 
többféleképpen beállíthatók, így a legkülön-
félébb árnyékolási fokozatok mellett élvezhet-
jük az optimális kitekintés és fénybeengedés 
élményét. 

A modern árnyékolástechnikai eszközök 
gondoskodnak arról is, hogy a nemkívánatos 
bepillantásokat az otthonunkon kívül tudjuk. 
A termékekhez motoros hajtás választható, 
melyek vezérlése fali kapcsolóval és távvezér-
léssel is megoldható.
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REDŐNY
Schlotterer redőnyeink szá-
mos kedvező tulajdonsággal 
rendelkeznek. Optimalizálják 
az egészéves energiamérle-
get, hiszen nyáron megaka-
dályozzák a belső terek túl-
melegedését, télen pedig a 
hideg nagy részét kint tartják, 
valamint kifinomult kialakítá-
suknak köszönhetően párat-
lan látványt biztosítanak.

Növelik a komfortérzetet, és 
gondoskodnak az aktuálisan 
szükséges és igényeinknek 
megfelelő fény otthonunkba 
történő beengedéséről, ezál-
tal garantálják a pihentetőbb 
alvást és a jobb közérzetet. 
Masszív akadályt képeznek 
az illetéktelen behatolóknak, 
és megvédik otthonunkat a 
hideg, a meleg, a szél és az 
időjárás egyéb viszontagsága-
ival szemben.

A redőnyeink meghajtásának 
alternatívái elektromos haj-
tás fali kapcsolós kivitel vagy 
rádió távirányítós kivitel. A re-
dőnyök többféle színben kap-
hatók, ezzel is lehetővé téve, 
hogy Ön a számára legjobb 
és otthonához leginkább illő 
megoldást választhassa.
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BEMUTATÓTERMEINK
Látogasson el bemutatótermeink egyikébe és 
győződjön meg élőben kiemelkedő minőségű 
termékeink lehengerlő vonzerejéről!

SZIGETVÁR
CÍM: 7971 Hobol, Asztalos János utca 54.
TEL: +36 73 510 177
MOBIL: +36 30 500 8938
NYITVATARTÁS: Hétfő - péntek: 8:00 - 16:00 

BUDAPEST III.
CÍM: 1034 Budapest, San Marco u. 6 - 8.
TEL: +36 1 437 0102
MOBIL: +36 30 427 8499
NYITVATARTÁS: Hétfő - péntek: 9:00 - 17:00 

BUDAPEST XVIII.
CÍM: 1183 Budapest, Üllői u. 502.
TEL: +36 1 297 0322
MOBIL: +36 30 563 6769
NYITVATARTÁS: Hétfő - péntek: 9:00 - 17:00

VESZPRÉM
CÍM: 8200 Veszprém, Budapesti út 47.
MOBIL: +36 20 947 2414
NYITVATARTÁS: Hétfő - péntek: 9:00 - 17:00

SOPRON
CÍM: 9400 Sopron, Zarándok út 9.
MOBIL: +36 20 418 9591
NYITVATARTÁS: Hétfő - péntek: 9:00 - 17:00

www.jankoablak.hu

A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.


