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Miért válasszak

FRIdoor ajtót?
1
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FRI ajtómegoldásaink kizárólag a legjobb és
legmegbízhatóbb és velünk azonos filozófiát
valló Gyártók termékeiből állnak.
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Sokszínű és széles termékkínálatunk sokoldalúsága
minden Vevői igényt maradéktalanul teljesít.

Az európai és az országos belföldi logisztikai
hálózatunk segítségével rugalmasan és gyorsan
tudjuk Vevőink megrendeléseit teljesíteni

Folyamatos Call Center szolgáltatás

„Túlárazás mentes” termékek. Ezzel szavatoljuk a
megfelelő ár-érték arányt valamint a kiszolgálás és
terméktanácsadás megfelelő színvonalát.
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TARTALOMJEGYZÉK

A megváltozott gazdasági környezet hatással volt a fogyasztói szokásokra is. Sokkal több
időt töltenek a leendő Vásárlók információ
gyűjtéssel, több telefonhívás kell egy eladáshoz
és a versenyt is komolyabban kell venni, mint valaha. A vásárlójelöltek sokkal többet követelnek
mindenben: a minőség, a szakértelem, az érték,
a szerviz, az utógondozás területén egyaránt. A
vásárlás okozta örömet a fogyasztó elégedettségi szintje határozza meg. Ehhez kell igazodnunk, ez mutatja számunkra a helyes irányt.

Az innovativ tervezők, kivitelezők és az előre gondolkodó
Vásárlók ma már nem is gondolkodnak másban csak az
utólag szerelhető tokos beltéri ajtókban. A tervezéskor
történő minimális szabályok és méretek alkalmazásával
rengeteg formát-, időt nyerhetünk és ezáltal beszerelési
költséget spórolunk.

Az
ajtóvásárláshoz
kapcsolódó
kezdeti
teendőinket számtalan dolog határozza meg.
Ennek első lépéseként döntsünk otthonunk
belsőépítészeti, esztétikai megjelenéséről, majd
lehetőség szerint még a tervezés időszakában
válasszuk ki a számunkra legmegfelelőbb ajtót.
Ezzel a tudatos előre gondolkodással számtalan
bosszúságtól, költségtől és kompromisszumtól kímélhetjük meg magunkat.

Az ajtók beszerelése a legutolsó szakipari munka az építkezés, vagy felújítás folyamán. Javasoljuk, hogy a termék
megvásárlásakor érdeklődjenek Kollégáinknál a beépítés
részleteiről, de a beszerelési útmutatók betartásával gyakorlott vásárlóink önállóan is elvégezhetik a szerelést.

Érdemes meggondolnunk, vajon a gondosan
megválasztott beltéri ajtónkra hosszú élettartamú, maradandó értéket képviselő bútordarabként gondolunk vagy csak valami féle olcsó
„nyílást záró szerkezetre“, amely látványában és
működtetésében is nap, mint nap bosszúságot
okoz a számunkra.

Segítséget nyújtunk a megfelelő választás és
döntés meghozatalában. Bízza ránk a tanácsadást, legyen szó tervezésről vagy lakberendezési tanácsadásról. Számunkra a legfontosabb, hogy döntésének helyességében
sose kelljen kételkednie. Forduljon bizalommal
értékesítő Kollégáinkhoz vagy írja meg kérdését
nekünk: fridoor@fridoor.hu

A
hagyományos
tokszerkezetekkel
(pallótokok,
blokktokok, gerébtokok, stb.) szemben további
költségcsökkentő tényező, hogy nem szükséges takaróléc, továbbá nincs szükség utólagos festő- vagy
kőműves munkálatokra sem.

Keresse szolgáltatásainkat FRIDOOR Partnereinknél,
akik kézséggel segítenek Önnek a szállítás és beszerelés
szakszerű elvégzésében. Ne feledje: a beépítési munkák
színvonala nagyban meghatározza az ajtó hosszú távú
problémamentes működését és az Ön megelégedettségét.
LEHETŐ LEGNAGYOBB MÉRET A LEGJOBB ÁRON!
A katalógusban szereplő árak DIN 2125-ös magasságra,
illetve 750mm, 875mm, 1000mm ajtószélességre,
125mm-es falvastagságú tokokra érvényesek.
A 125mm-es tok állíthatósága: 120-140mm.

Ajtómegoldások első kézből...

www.fridoor.hu

2 - 3. oldal
4 - 5. oldal
6 - 9. oldal
10- 11. oldal

Praktik
Comfort
Hosszanti furnérozás
Keresztirányú furnérozás

Advanced Program
12 - 13. oldal
14 - 15. oldal
16 - 17. oldal
18 - 21. oldal
22 - 23. oldal
24 - 25. oldal

Classic
Skyline
Cross
Lineo
Vario
Intarzia

Professional Program
26- 27 . oldal
28 - 29. oldal
30 - 33. oldal
34 - 35. oldal
36 - 37. oldal
38 - 39. oldal
40 - 41. oldal
42 - 45. oldal

Accessories

46 - 47. oldal

Individuel
Highland
Monolog, Makrolog
Modus
Linus
Insert 4
Meteor
Üvegajtók
Kilincsek

A katalógusban szereplő árak bruttó árak, melyek
27% Áfát tartalmaznak.

Szállíthatóság:
Termék eredete:

Raktári termék
Gyártás

Saját raktákészletről, 3 munkanap alatt
Gyártandó termék

A

Made in Hungary
Made in Germany
Made in Austria

Eredeti Magyar termék
Eredeti Német termék
Eredeti Osztrák termék

i

Információk

HU
G

A katalógusban szereplő termékek és felületi színek csak illusztrációk. Minden jog fenntartva! A kiadvány a Jaf Holz Ungarn Kft szellemi terméke.
Képeket, grafikonokat, táblázatokat és összefüggő szövegeket tilos a Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül kiemelni!

Basic Program

Ajtómegoldások első kézből...
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Made in Hungary

FRIDOOR - Basic Program
Praktik ajtócsalád

40.475 HUF

Tölgy

Bükk

Dió

Cseresznye

Az egyszerűségben rejlő stílus kedvelőinek

67.460 HUF

40.475 HUF

46.650 HUF

Színválaszték:

Bükk

40.475 HUF
Raktári

Cseresznye

40.475 HUF
Raktári

Tölgy

40.475 HUF
Raktári

Juhar

65.310 HUF
Gyártás

Dió

Fehér

67.460 HUF
Gyártás

37.809 HUF
Raktári

Lehetőségekhez szabott megoldások
Eltérő igények és eltérő lehetőségek befolyásolják döntéseinket.
Ezek vásárlásainkra is igazak.
Elvárjuk, hogy pénzünkért mindig a legjobbat kapjuk. Ez jogos igény, mi is tudjuk.
Meg kell, hogy találjuk a számunkra legjobb ár/értékű ajtót úgy, hogy közben ne kelljen
kompromisszumot hoznunk a minőség tekintetében.

Típusválaszték:

Praktik Dekor termékeinket ajánljuk mindazok számára:
• Akik szeretnék megőrizni a minőség iránti igényüket
• Akik kedvelik a praktikus és a tiszta vonalvezetést
• Akik nem szeretnének elveszni a részletekben
• Akik a gyors megoldást keresik ajtóbeszerzésükre
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i Az üvegkivágott ajtó 875x2125mm-es méretben raktári termék, egyéb méretekben gyártása lehetséges.
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Comfort ajtócsalád

Made in Germany

FRIDOOR - Basic Program
PortaLit

62.495 HUF

62.495 HUF

62.495 HUF

Dió - LA

Bükk

Szürke

Coco bolo fehér

Allűröktől mentesen - időtálló értéket teremteni

78.810 HUF

Dió

Színválaszték:

Coco bolo fehér

62.495 HUF
Raktári

Fehér

62.495 HUF
Raktári

Szürke

62.495 HUF
Raktári

Juhar

62.495 HUF
Raktári

Bükk

62.495 HUF
Raktári

Csíkos kőris

62.495 HUF
Raktári

Dió

62.495 HUF
Raktári

Fehér fenyő

99.290 HUF
Gyártás

62.495 HUF

Típusválaszték:
Cseresznye

76.707 HUF
Raktári

Comfort HPS termékeinket ajánljuk mindazok számára:
• Akik szeretnék megismerni a modern ajtógyártás nyújtotta lehetőségeket
• Akik kedvelik az állandóság és a változatosság örök kombinációját
• Kisgyermekes családok számára, ahol az ajtó bármikor rajztáblává vagy terepasztallá
válhat és fontos, hogy mindezek ne hagyjanak nyomot az ajtókon.
• Akik környezettudatossága nem fogadja el az élő tömör faanyag használatát
• Akik számára fontos a széles színválaszték
• Akik a gyors megoldást keresik ajtóbeszerzésükre

Szelíd gesztenye

99.290 HUF
Gyártás

i A teljes színkínálatról érdeklődjön partnereinknél!

Ajtómegoldások első kézből...

Vannak az életben helyzetek, amikor arra ébredünk, hogy ami addig volt az most már nem
elég. Többet szeretnénk kapni: szélesebb színválasztékot, izgalmas formai kiviteleket, és
az életvitelünkhöz igazodó rugalmas megoldásokat. Ebben segítenek Önnek HPS felületű
termékeink. Letisztult vonalvezetése és a HPS felület nyújtotta kényelem mindenki számára
megadja a választ: „Ezt kerestem…”

www.fridoor.hu

www.fridoor.hu
Ajtómegoldások első kézből...

www.fridoor.hu
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Made in Austria

FRIDOOR - Basic Program
Furnéros ajtócsalád - Hosszanti furnér

117.030 HUF

84.605 HUF

189.570 HUF

Tobacco

Amerikai dió

Bükk

Kanadai juhar

A valódi fa nyújtotta kreativitás keresőinek

167.985 HUF

Színválaszték:

Kanadai juhar

117.030 HUF
Gyártás

Mahagóni

100.735 HUF
Gyártás

Bükk

84.605 HUF
Raktári

Amerikai dió

189.570 HUF
Gyártás

Tölgy

111.800 HUF
Gyártás

Am. cseresznye

189.570 HUF
Gyártás

Nehéz lemondani a valódi fa ajtókról dédelgetett álmunkról. Hiszen tudjuk, ha igazán értékes
fa ajtót akarunk vásárolni, akkor ezzel nem mindig megengedhető költségeket vagyunk
kénytelenek vállalni. De az idők változnak. Megoldást tudunk nyújtani mindazok számára is,
akik a “fa szerelmeseinek” mondják magukat, de egyúttal kedvező ár/érték arányú megoldást
keresnek. A legjobbat, amit a természetes anyagok kedvelői kaphatnak: valódi fa furnérozott
ajtóelemek. Az egyéni erezetek és életteli struktúrák egyedülállóvá teszik a valódi fa felületeket.
Tökéletes választás.

Tobacco

167.985 HUF
Gyártás

Típusválaszték:

Furnérozott termékeinket ajánljuk mindazok számára:
• Akik szeretik a valódi fa nyújtotta természetességet és változatosságot
• Akik a lakóterük kialakításakor fontos szerepet szánnak a természetes anyagok használatának
• Akik a rajzolat és a színtónus változatosságát kihasználva igazi egyéniségként tekintenek ajtóikra
7

i Az ár a tele ajtó árát tartalmazza.
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Made in Austria

FRIDOOR - Basic Program
Furnéros ajtócsalád - Hosszanti furnér
Tölgy

Mahagóni

Amerikai cseresznye

A valódi fa nyújtotta kreativitás keresőinek

111.800 HUF

100.735 HUF

189.570 HUF

65.000 HUF

Színválaszték:

Kanadai juhar

117.030 HUF
Gyártás

Mahagóni

100.735 HUF
Gyártás

Bükk

84.605 HUF
Raktári

Amerikai dió

189.570 HUF
Gyártás

Tölgy

111.800 HUF
Gyártás

Am. cseresznye

189.570 HUF
Gyártás

Nehéz lemondani a valódi fa ajtókról dédelgetett álmunkról. Hiszen tudjuk, ha igazán értékes
fa ajtót akarunk vásárolni, akkor ezzel nem mindig megengedhető költségeket vagyunk
kénytelenek vállalni. De az idők változnak. Megoldást tudunk nyújtani mindazok számára is,
akik a “fa szerelmeseinek” mondják magukat, de egyúttal kedvező ár/érték arányú megoldást
keresnek. A legjobbat, amit a természetes anyagok kedvelői kaphatnak: valódi fa furnérozott
ajtóelemek. Az egyéni erezetek és életteli struktúrák egyedülállóvá teszik a valódi fa felületeket.
Tökéletes választás.

Tobacco

167.985 HUF
Gyártás

Típusválaszték:

Furnérozott termékeinket ajánljuk mindazok számára:
• Akik szeretik a valódi fa nyújtotta természetességet és változatosságot
• Akik a lakóterük kialakításakor fontos szerepet szánnak a természetes anyagok használatának
• Akik a rajzolat és a színtónus változatosságát kihasználva igazi egyéniségként tekintenek ajtóikra
9

i Az ár a tele ajtó árát tartalmazza.

Ajtómegoldások első kézből...
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Made in Austria

FRIDOOR - Basic Program
Furnéros ajtócsalád - Keresztfurnér

140.565 HUF

216.770 HUF

140.565 HUF

Juhar

Bükk

Amerikai dió

Cseresznye

Legyen Ön is stílusos!

175.815 HUF

Tölgy

Színválaszték:

Amerikai dió

216.770 HUF
Gyártás

Juhar

175.815 HUF
Gyártás

Bükk

140.565 HUF
Gyártás

Cseresznye

216.770 HUF
Gyártás

A furnérteríték egyedi képe az ajtó egyéniségén túl, osztályon felüli alapanyagminőséget
garantál. E modellek mesteri feldolgozása komoly alternatívát jelent mindazok számára, akik
korszerű minőségben szeretnének stílusos lakókörnyezethez jutni.

Tölgy

179.180 HUF
Gyártás

179.180 HUF

Típusválaszték:

Furnérozott termékeinket ajánljuk mindazok számára:
• Akik szeretik a valódi fa nyújtotta természetességet és változatosságot
• Akik a lakóterük kialakításakor fontos szerepet szánnak a természetes anyagok használatának
• Akik a vízszintes rajzolat és a színtónus változatosságát kihasználva igazi egyéniségként
tekintenek ajtóikra
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i Az ár a tele ajtó árát tartalmazza.
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Made in Austria

FRIDOOR - ADVANCED Program
Classic ajtócsalád

60.445 HUF
Raktári

118.945 HUF
Gyártás

C - 3 LA

C -4

C-2

C - 4 LA

Kompromisszumok nélkül

60.445 HUF
Raktári

135.330 HUF
Gyártás

Színválaszték:

Lakk fehér

Fehér ajtót választani a lakókörnyezetünkbe nem jelent sem színtelenséget sem pedig fantáziátlanságot. A fehér szín a kreatív emberek választása. Akiknek van bátorsága ahhoz, hogy
elfogadják a lakókörnyezetük szabad alakíthatóságát: a falak a bútorok és padlóválasztás
végtelen számú variálhatóságát. Ezt a szabadságot kínáljuk Önnek fehér ajtóinkon keresztül.
A kompromisszumok nélküli téralkotás lehetőségét.
Ön mit gondol…. elég bátor és kreatív ahhoz, hogy fehér ajtót válasszon?

Típusválaszték:

Classik fehér lakkozott termékeinket ajánljuk mindazok számára:
• Akik szeretik a klasszikus formavilág nyújtotta időtálló szépséget
• Akik bátran nyúlnak merész színekhez lakóterük formálásakor
• Akik szeretik követni az örök divatot
• Akik engednek a fantáziájuknak és hagyják a kiegészítőket és lakóterük karakteres
építészeti elemeit érvényesülni
13

i Az ár az üveget nem tartalmazza.
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Skyline ajtócsalád

Made in Germany

FRIDOOR - ADVANCED Program
WestaLack

148.825 HUF

148.825 HUF

259.910 HUF

2505

2504 - Ü

2504

2501

Az elegáns vonalak időtlensége

148.825 HUF

2505 -Ü

2501 - Ü

Színválaszték:

Lakk fehér
Gyártás

i Az ár a víztiszta üveg árát tartalmazza.

A Skyline ajtó az egyszerűségével tud nagy hatással lenni az emberre. Modern és egyben
időtlen, elegáns módon érvényesül a lakásban. Sikeresen kombinálható élénk, markáns
színekkel. Az üvegezési lehetőségek által, még több fény szűrődik be, kellemes hangulatot
adva a szobának.
277.335 HUF

277.335 HUF

Típusválaszték:

Skyline fehér lakkozott termékeinket ajánljuk mindazok számára:
• Akik valami új, de mégis időtlen formára vágynak
• Akik szeretnének modern, de mégis elegáns megjelenést környezetükben
• Akik egy ízléses bemarásokkal rendelkező ajtót szeretnének
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i További lehetőségekről érdeklődjön partnereinknél!
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62.495 HUF

62.495 HUF

91.735 HUF

Cross világos fenyő

Cross fehér fenyő

PortaLit

Cross dió

Cross bükk

Cross ajtócsalád

Made in Germany

FRIDOOR - ADVANCED Program

91.735 HUF

Színválaszték:

Cross bükk

62.495 HUF
Raktári

Cross dió

62.495 HUF
Raktári

Fehér fenyő, cross

Világos fenyő, cross

91.735 HUF

91.735 HUF

Gyártás

Gyártás

A függőleges és vízszintes szálirányok kombinációjának köszönhetően a Cross ajtók mindenki
figyelmét felhívják. Az intarzia variálási lehetőségekkel, az ajtó lakásunk, irodánk nagyszerű
dekorációja lehet. Ismerje meg a modern ajtógyártás lehetőségeit! Próbálja ki, biztos lehet
benne, hogy nem fogja megunni.
Cross kivitelű termékeinket ajánljuk mindazok számára:
• Akik a változatos megoldásokat kedvelik
• Akik környezettudatossága nem fogadja el az élő tömör faanyag használatát
• Akik szeretnék megismerni a modern ajtógyártás nyújtotta lehetőségeket
• Akik egy erősebb, ellenállóbb felületű ajtót szeretnének

Típusválaszték:
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i Az ár a tele ajtó árát tartalmazza.
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139.495 HUF

Wenge

PortaLit

Wenge

Wenge

Lineo ajtócsalád

Made in Germany

FRIDOOR - ADVANCED Program

191.090 HUF

139.495 HUF

Comfort ajtócsalád raktári színeiben
122.120 HUF

173.715 HUF

122.120 HUF

Színválaszték: a teljes PortaLit színválasztéka szerint. Ízelítőül:

Szelíd gesztenye
Gyártás

Juhar
Gyártás

Bükk
Gyártás

Fehér fenyő
Gyártás

Coco bolo fehér
Gyártás

Csíkos kőris
Gyártás

Dió
Gyártás

Fehér
Gyártás

LINEO KIVITELŰ termékeinket ajánljuk mindazok számára:
• Akik azt szeretnék, hogy modern elemek vegyék körül
• Akik olyan ideális párosításra vágynak, mint az acél és a fa kiváló ötvözete
• Akik számára lényeges a variálhatóság
• Akik számára a szépség mellett fontos a környezettudatosság is

Wenge
Gyártás

Típusválaszték:

A rozsdamentes acéllal díszített Lineo ajtók az acél hűvösségét ötvözik a fa melegségével, egy modern
látványt létrehozva.
Ez az elegáns és sokoldalú ajtó azonnal kivívja az elismerő pillantásokat.
A rozsdamentes acél tökéletesen illik modern környezetbe.
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i További színekről érdeklődjön partnereinknél!
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231.625 HUF

Wenge

PortaLit

Wenge

Wenge

Lineo ajtócsalád

Made in Germany

FRIDOOR - ADVANCED Program

139.495 HUF

231.625 HUF

Comfort ajtócsalád raktári színeiben:
214.250 HUF

122.120 HUF

214.250 HUF

Színválaszték: a teljes PortaLit színválasztéka szerint. Ízelítőül:

Szelíd gesztenye
Gyártás

Juhar
Gyártás

Bükk
Gyártás

Fehér fenyő
Gyártás

Coco bolo fehér
Gyártás

Csíkos kőris
Gyártás

Dió
Gyártás

Fehér
Gyártás

LINEO KIVITELŰ termékeinket ajánljuk mindazok számára:
• Akik azt szeretnék, hogy modern elemek vegyék körül
• Akik olyan ideális párosításra vágynak, mint az acél és a fa kiváló ötvözete
• Akik számára lényeges a variálhatóság
• Akik számára a szépség mellett fontos a környezettudatosság is

Wenge
Gyártás

Típusválaszték:

A rozsdamentes acéllal díszített Lineo ajtók az acél hűvösségét ötvözik a fa melegségével, egy modern
látványt létrehozva.
Ez az elegáns és sokoldalú ajtó azonnal kivívja az elismerő pillantásokat.
A rozsdamentes acél tökéletesen illik modern környezetbe.
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Vario ajtócsalád
Itáliai tölgy kontúr

Almazöld kontúr

Szürke kontúr

A Mi design elemeink új színt hoznak az Ön életterébe

197.035 HUF

Kontúr színválaszték:

Achát
Gyártás

Fehér lakk
Gyártás

Almazöld
Gyártás

Sötét fenyő
Gyártás

Cseresznyepiros
Gyártás

Szürke
Gyártás

Dió
Gyártás

Itália tölgy
Gyártás

A Vario jelentése változó, változékony és rugalmas. Ha Önnek nem elég egy egyszerű
fehér ajtó, szereti a variálhatóságot, akkor a Vario ajtócsaláddal egyedülállóvá teheti otthonát.
Milyen szép, amikor a lakás, az ajtók stílusa tükrözik személyiségünket. Új irányvonalak az
életünkben. Ön szeretné mindezt?

Fehér fenyő
Gyártás

Vario kivitelű termékeinket ajánljuk mindazok számára:
• Akik a sokszínűséggel szimpatizálnak
• Akik szeretnék személyiségüket tükrözni otthonukban
• Akik kíváncsiak az új törekvésekre és bátran használják azt
• Akik szeretik színekkel feldobni a mindennapokat

Típusválaszték:
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i Fenti típusokból csak tele kivitel létezik, a tokhoz lehet választani különböző kontúr színeket.
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Intarzia furnéros ajtócsalád
Amerikai cseresznye

Tölgy

Juhar

A design kivitel több komfortérzetet nyújt

175.815 HUF

179.180 HUF

216.770 HUF

Színválaszték:

Amerikai dió

216.770 HUF
Gyártás

Bükk

140.565 HUF
Gyártás

Cseresznye

216.770 HUF
Gyártás

Juhar

175.815 HUF
Gyártás

Tölgy

179.180 HUF
Gyártás

A design ajtók megragadóak kiváló feldolgozási minõségük és feltûnõen elegáns furnérképük
miatt. Az aktuális keresztfurnérozás a legszebb és leginkább divatos faanyagokkal sok
modellnek különleges hangsúlyt biztosít, és a korszerű lakásban is magára vonja a figyelmet.
„Minden furnérozott ajtó a természet egyedi ajándéka”
Az egyéni erezetek és struktúrák egyedülállóvá teszik a valódi fafelületeket.
Az évek múlásával a fa árnyalata még kifejezőbb jelleget ölt.

Típusválaszték:

Intarzia furnérozott termékeinket ajánljuk mindazok számára:
• Akik szeretik a valódi fa nyújtotta természetességet és változatosságot
• Akik a lakóterük kialakításakor fontos szerepet szánnak a természetes anyagok használatának
• Akik a rajzolat és a színtónus változatosságát kihasználva igazi egyéniségként tekintenek ajtóikra
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i Az ár a tele ajtó árát tartalmazza.

Ajtómegoldások első kézből...

www.fridoor.hu

Ajtómegoldások első kézből...

www.fridoor.hu

Individuel ajtócsalád

PortaLit
Napsárga

Brillant piros

Achát

Azúrkék

Vállalja Önmagát és teremtsen stílust!
Használja színeinket egyénisége kifejezésére!

115.770 HUF

Made in Germany

FRIDOOR - Professional PrOGRAM

115.770 HUF

115.770 HUF

115.770 HUF

Színválaszték: AJTÓLAP SZÍN / Getalit

Achát LAP
Gyártás

Azúrkék LAP
Gyártás

Bazalt szürke LAP
Gyártás

Brillant piros LAP
Gyártás

Kukorica s. LAP
Gyártás

Levélzöld LAP
Gyártás

Színválaszték: AJTÓTOK SZÍN / Portalit

Napsárga LAP
Gyártás

Bükk TOK
Raktári

Fehér TOK
Raktári

Juhar TOK
Raktári

Szürke TOK
Raktári

Típusválaszték:
Dió TOK
Raktári

Coco bolo fehér
Raktári

Csíkos kőris
Raktári

Biztosan eszébe jutott már, hogy valami nem megszokottat szeretne látni otthonában. Erre
találtuk ki raktári tokjaink kombinálását a Getalit színes ajtólapok kombinálásával. Kedveli az
állandóság és a változatosság örök kombinációját? Bátran szemezgethet színválasztékunkból. Miért is ne? Meglátja, ez mindenkinek tetszeni fog.
Termékeinket ajánljuk mindazok számára:
• Akik kedvelik a változatosságot
• Akik különleges, játékos megoldást választanának
• Akik bátran merik használni a természet színeit
• Akik nem a mindenki által megszokott színeket szeretnének a mindennapokban
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i Az ár a tele ajtó árát tartalmazza.
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Highland ajtócsalád

Made in Germany

FRIDOOR - Professional PrOGRAM
PortaLit

164.875 HUF

145.980 HUF

154.980 HUF

Bükk üveges

Bükk

Bükk

Bükk üveges

A kontúrok és karakterek lehetőségeinek kifejezésére

216.290 HUF

Fehér
Gyártás

Bükk

Bükk üveges

Színválaszték:

Juhar
Gyártás

Bükk
Gyártás

i Az ár az üveg árát nem tartalmazza.

173.880 HUF

178.495 HUF

A Highland ajtó az egyszerűsége mellett mégis egyedi. Ön számos alternatívából választhatja ki a legmegfelelőbbet. A rátétlécek nem csak az ajtó karakterét adják meg, hanem az
egész szoba miliőjét maghatározzák.
Ha szereti a hagyományos megoldásokat akkor ezt az ajtót válassza!
Highland kivitelű termékeinket ajánljuk mindazok számára:
• Akik szeretik a hagyományos megoldásokat
• Akik egyszerű, de mégis egyedi ajtóra vágynak
• Akiktől távol áll a modern stílus

Típusválaszték:
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Monolog ajtócsalád

321.399 HUF
Olajkőris

Vörösfenyő
Gyártás

Satindió

Gyártás

Bambusz karamell

Gyártás

332.869 HUF

Északi tölgy

266.929 HUF
Kanadai juhar

Vörösfenyő

Olajkőris

Kanadai juhar

Vízszintes rajzolat és színtónus változatosság

Monolog és Makrolog ajtóink a keresztfurnéros felületeket hangsúlyozzák. Az erős színekkel
való játék, ezen belül a nemesfurnér értéket, tradíciót jelez. Makrolog ajtóink felületére újfajta
vonalvezetés jellemző, fedezze fel halszálkamintás ajtólapjainkat!
343.579 HUF
Bambusz karamell
Gyártás

357.020 HUF
Satindió
Gyártás

Monolog és Makrolog kivitelű termékeinket ajánljuk mindazok számára:
• Akik szeretik a valódi fa nyújtotta természetességet
• Akik a vízszintes rajzolat és a színtónus változatosságát kihasználva fontos belsőépítészeti
elemként tekintenek ajtóikra

326.259 HUF
Északi tölgy
Gyártás
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Monolog ajtócsalád

326.259 HUF
Amerikai dió

467.889 HUF
Palisander

Gyártás

Álgesztes bükk

Palisander

Amerikai dió

Vízszintes rajzolat és színtónus változatosság

232.659 HUF
Álgesztes bükk

Gyártás

Gyártás

Amerikai dió

Amerikai cseresznye

Makrolog ajtócsalád

Monolog és Makrolog ajtóink a keresztfurnéros felületeket hangsúlyozzák. Az erős színekkel
való játék, ezen belül a nemesfurnér értéket, tradíciót jelez. Makrolog ajtóink felületére újfajta
vonalvezetés jellemző, fedezze fel halszálkamintás ajtólapjainkat!

392.595 HUF
Amerikai dió
Gyártás

Monolog és Makrolog kivitelű termékeinket ajánljuk mindazok számára:
• Akik szeretik a valódi fa nyújtotta természetességet
• Akik a vízszintes rajzolat és a színtónus változatosságát kihasználva fontos belsőépítészeti
elemként tekintenek ajtóikra

392.595 HUF
Amerikai cseresznye
Gyártás
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Modus ajtócsalád
Modus 4D Amerikai dió

Modus 4D Fehérlakk

Elegancia és finomság

409.639 HUF

291.343 HUF

Színválaszték Modus 4D:

Kanadai juhar

350.245 HUF
Gyártás

Bükk

315.999 HUF
Gyártás

Tölgy

369.751 HUF
Gyártás

Am. cseresznye

409.639 HUF
Gyártás

Amerikai dió

409.639 HUF
Gyártás

Palisander

551.269 HUF
Gyártás

A Modus furnéros ajtóelemek felületi tagolása finom eleganciát sugároz, ideális választás egy
modern, egyenes vonalú lakótérbe.
Kombinálja saját ízlése szerint az ajtólapot rozsdamentes acél csíkkal.

Fehérlakk

291.343 HUF

Modus 4D kivitelű termékeinket ajánljuk mindazok számára:
• Akik szeretik az érdekes megoldásokat
• Akik azt szeretnék, hogy modern elemek vegyék körül
• Akik a hagyományos és természetes elemeket szívesen kombinálják a
rozsdamentes acél eleganciájával.

Gyártás

Díszítőelem
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Amerikai dió felület /
Rozsdamentes acél díszítővel
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Linus ajtócsalád
Linus 4D Fehérlakk felület, amerikai dió csík

Linus 4D Amerikai dió felület, juhar csík

Elegancia és finomság

365.929 HUF

291.345 HUF

Színválaszték Linus 4D:

Cseresznye felület,
amerikai dió csík

365.929 HUF
Gyártás

Amerikai dió felület,
juhar csík

365.929 HUF
Gyártás

Fehérlakk felület,
amerikai dió csík

Fehérlakk felület,
palisander csík

Gyártás

Gyártás

291.343 HUF

Tölgy felület,
amerikai dió csík

Juhar felület,
amerikai dió csík

Gyártás

Gyártás

326.149 HUF

306.699 HUF

A Linus 4D furnéros ajtóelemek felületi tagolása finom eleganciát sugároz, ideális választás
egy modern, egyenes vonalú lakótérbe.
Kombinálja saját ízlése szerint az ajtólapot furnércsíkkal.

291.343 HUF

Linus 4D kivitelű termékeinket ajánljuk mindazok számára:
• Akik szeretik az érdekes megoldásokat
• Akik szeretik a valódi fa nyújtotta természetességet és változatosságot
• Akik szeretik a kontrasztok nyújtotta eleganciával hangsúlyozni otthonuk stílusát

Díszítőelem:
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Amerikai dió felület, juhar csík
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Insert 4 ajtócsalád

365.929 HUF

356.419 HUF

Fehérlakk felület, amerikai dió díszítő

Fehérlakk felület, indiai alma díszítő

Fehérlakk felület, tölgy díszítő

Modern lakkfelület és nemes furnérbetét találkozása

291.345 HUF

Furnérbetétlehetőségek:

Amerikai dió
Tölgy

365.929
Gyártás HUF

Palisander

409.639
Gyártás HUF

Indiai alma

365.929
Gyártás HUF

Satindió

291.343
Gyártás HUF

Amerikai dió

369.751
Gyártás HUF

A modern lakkfelület és a nemes furnérbetét találkozása feltűnő képet alkot. Kombinálja a
felületeket és a furnért a saját ízlése szerint!

Zebrano

291.343
Gyártás HUF

INSERT 4 kivitelű termékeinket ajánljuk mindazok számára:
• Akik szeretik a maximalista stílusjegyeket
• Akik szívesen kombinálják a különböző felületeket
• Akik szeretik a modern megoldásokat
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Meteor ajtócsalád

305.660 HUF

365.195 HUF

305.660 HUF

Indiai alma

Indiai alma

Indiai alma

Satin dió

Rafinált kombináció és ellenállhatatlanul modern ajtómegjelenés

305.660 HUF

Színválaszték: AJTÓLAPBETÉT SZÍN

Amerikai dió

305.660 HUF
Gyártás

Zebrano

305.660 HUF
Gyártás

Palisander

305.660 HUF
Gyártás

Satin dió

305.660 HUF
Gyártás

Amikor az ügyesen kombinált, lakkozott felület a valódi fa furnér felülettel egyesíti a vonzó,
modern ajtó képét, az csak a Meteor ajtó lehet. A részletekben rejlő tökéletesség, igazi minimalista sítlusjegyek. A számtalan variálhatósági lehetőség lehetővé teszi, hogy Ön a lehető
legjobban tudja bútoraihoz és egyéniségéhez igazítani ajtóját. Lehetőség van falc nélküli
kivitelre, síkban záródó megjelenésre.

Indiai alma

305.660 HUF
Gyártás

Típusválaszték:

METEOR KIVITELŰ Termékeinket ajánljuk mindazok számára:
• Akik azt szeretnék, hogy egy modern, vonzó ajtó meghatározza a szoba hangulatát
• Akik a minimalista stílust is előnyben részesítik
• Akik kedvelik az érdekes megoldásokat

41
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Üveg ajtócsalád
Új távlatok és időtlen szépség

578.475 HUF

578.475 HUF

Egy új utat járni mindig jó választás.
Egy üvegajtó mindig sajátos hangulatot teremt. A stílus az a mutató, ami az időtlen szépséget és maradandó értéket jelenti. Sokoldalúságán felül egy újszerű dekoratív belsőépítészeti
elem, melyet csak akkor értünk meg igazán, ha már otthonunk részévé tettük. Új távlatok nyílnak meg előttönk a modern téralkotás területén. Az üvegajtók a lakás bármely helyiségében
kompromisszumok nélkül használhatók. Elképzeléseinknek egyedül fantáziánk szabhat
határt. Ezek a termékek mutatják meg számunkra igazán: egy modern korban élünk.
Üvegajtó termékeinket ajánljuk mindazok számára:
• Akik kedvelik a modern és meglepő anyaghasználatot
• Akik fényben gazdag, átlátható tereket szeretnének otthonukban kialakítani
• Akik a válogatott motívumok révén szeretnék igazán egyedivé varázsolni otthonukat
• Akik úgy szeretnének tereket elválasztani egymástól, hogy közben nem akarják a fény és a
tér kapcsolatát elveszíteni

472.910 HUF

i

Az ár amerikai dió tokot, valamint komplett vasalatrendszert tartalmaz.

Ajtómegoldások első kézből...

www.fridoor.hu

Ajtómegoldások első kézből...

www.fridoor.hu

43
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Üveg ajtócsalád
Új távlatok és időtlen szépség

195.350 HUF

247.755 HUF

212.280 HUF

Tokszínválaszték, Portalit raktári színkínálat szerint:

Bükk

Coco bolo fehér

GyártásHUF
62.495

Fehér
Gyártás

62.495 HUF

GyártásHUF
62.495

Juhar
Gyártás

62.495 HUF

Csíkos kőris
GyártásHUF
62.495

Dió
GyártásHUF
62.495

Egy új utat járni mindig jó választás.
Egy üvegajtó mindig sajátos hangulatot teremt. A stílus az a mutató, ami az időtlen szépséget és maradandó értéket jelenti. Sokoldalúságán felül egy újszerű dekoratív belsőépítészeti
elem, melyet csak akkor értünk meg igazán, ha már otthonunk részévé tettük. Új távlatok nyílnak meg előttönk a modern téralkotás területén. Az üvegajtók a lakás bármely helyiségében
kompromisszumok nélkül használhatók. Elképzeléseinknek egyedül fantáziánk szabhat
határt. Ezek a termékek mutatják meg számunkra igazán: egy modern korban élünk.

Szürke
Gyártás

i Az üvegajtó ára a Portalit raktári színkínálat szerinti tokot és komplett vasalatrendszert tartalmaz.

Ajtómegoldások első kézből...
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Üvegajtó termékeinket ajánljuk mindazok számára:
• Akik kedvelik a modern és meglepő anyaghasználatot
• Akik fényben gazdag, átlátható tereket szeretnének otthonukban kialakítani
• Akik a válogatott motívumok révén szeretnék igazán egyedivé varázsolni otthonukat
• Akik úgy szeretnének tereket elválasztani egymástól, hogy közben nem akarják a fény és a
tér kapcsolatát elveszíteni

Ajtómegoldások első kézből...

www.fridoor.hu
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FRIDOOR kilincsek

Kyra

Duna

Polaris

Rajna

Flash

Króm

Réz

M.Króm Réz

Nílus

-

-

-

M.Króm

-

-

M.Réz

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szatén
nikkel

M.Króm

-

M.Réz

-

-

-

Króm
fekete

-

-

-

-

Inox

-

-

-

-

-

-

-

-

M.Króm

-

-

-

-

-

-

Inox

-

-

-

-

-

-

-

Inox

-

-

-

-

-

-

-
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Választható színek

FRIDOOR ACCESSORIES PrOGRAM
Kilincsek

Borneo

Kilincsek sítlusokhoz

Arizona Orinoco

A jól megválasztott kilincs egy

Thema

Enns

egyszerű ajtót is széppé tehet.

Arco

YbBs

FRI

Gino

Narmada

megtalálja egyéniségéhez illőt.

Giulia

Elba

A megjelenés mellett meghatározó

Light

Light

az

Vesta

Lajta

-

-

-

-

-

-

Króm

-

Link

M.Króm

-

-

-

-

-

-

-

kilincseink

is,

hogy

Hernád

Daniela Kongó

közül

mindenki

kényelmes

legyen

minden egyes ajtónyitás.

Mandelli

A kilincsek BB vagy PZ zárhoz való árat tartalmaznak.
Toalett zárhoz való lehetőségek iránt érdeklődjön Partnereinknél.

Típusválaszték:

Típusválaszték:

ARCO - Ybis
Inox

ARIZONA, szögletes
Króm - matt

BORNEO
Hernád fekete

BORNEO
Króm-szatén nikkel

15.095 HUF

FLASH - NÍLUS
Matt króm

FLASH - NÍLUS
Szatén réz

KYRA - DUNA
Króm

KYRA - DUNA
Réz

5.325 HUF

7.365 HUF

10.445 HUF

5.930HUF

15.095 HUF

10.230 HUF

8.605 HUF

24.790 HUF

GIULIA
Elba

6.380 HUF

GINO - NORMADA
Inox

LIGHT - XINGU
Szatén nikkel

Thema Pro - Enns
Inox

KYRA - DUNA
Matt króm

POLARIS - RAJNA
Matt króm

POLARIS - RAJNA
Réz

POLARIS - RAJNA
Matt réz

MANDELLI -Link
Matt króm

DANIELLA
Kongó

10.230 HUF

i Bruttó kiskereskedelmi árak.

Ajtómegoldások első kézből...

7.160 HUF

4.885 HUF

5.725 HUF

6.380 HUF

6.095 HUF

4.250 HUF

Vesta - Lajta
Króm

7.875 HUF

33.460 HUF
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i További információk Partnereinknél!

www.fridoor.hu

Ajtómegoldások első kézből...

www.fridoor.hu

FRIFLOOR PrOGRAM
FRIFLOOR

Megoldás padlóban

1
2
3
4
5
6

F RI termékmegoldásaink kizárólag a legjobb, legmegbízhatóbb és azonos filozófiát valló Gyártók
termékeiből állnak.
Sokszínű, széles termékkínálatunk sokoldalúsága
minden vevői igényt maradéktalanul teljesít. Nálunk az Ügyfél „megálmodhatja” padlóját.
Az európai trendeket meghatározó teljes spektrum
egy kézből a FRI értékesítési pontokon elérhető.

7
8

Az európai és az országos logisztikai hálózatunk
segítségével a legrugalmasabban és a leggyorsabban kívánjuk partnereink, vevőink megrendeléseit teljesíteni.
 z ország 35 pontján elérhetőek értékesítési pontA
jaink és bemutatótermeink.
Folyamatos CALL CENTER szolgáltatás
vevőink részére.
Termékeink „túlárazástól mentes” emblémával
ellátottak. Ezzel szavatoljuk a megfelelő ár – érték
arányt valamint a kiszolgálás és terméktanácsadás
megfelelő színvonalát minden Vásárlónk számára.

Padlómegoldások első kézből...

9

Piacvezető pozícióra való törekvésünk szakmai- és gazdasági szempontokból is megalapozottak. Az elmúlt években elért sikereink,
folyamatosan növekvő piaci részesedésünk és
Gyártóink maradéktalan támogatása mellett
elérhető távolságba hozzák céljainkat.
Akik termékeikkel segítenek terveink elérésében:
FRIfloor – Padlómegoldások első kézből
Kaind Flooring Gmbh, Ausztria
EUROWOOD, Ausztria
Tilo Gmbh, Ausztria
Admonter – Stia Holzindustrie Gmbh, Ausztria
Befag Kft, Magyarország
Természetesen, ahhoz, hogy a FRI márka kedvelt és közismert legyen, sok idõ és okosan megválasztott kommunikációs folyamatok kellenek.
De semmit sem ér a kitűnő marketingkampány,
ha a termék és szolgáltatás minősége, a kiszolgálás színvonala köszönő viszonyban sincs a
megfogalmazott értékrenddel. Éppen ezért a
kiemelt figyelmet fordítunk Partnereink képzésére, oktatására és a szolgáltatási minőségének
fejlesztésére.

www.frifloor.hu

