
Ajtókban kibontakozó  
   új ötletek
praktikus és stílusos

Harmonikaajtók

Együtt a Marley-val.lá
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HARMONIKAAJTÓGARANCIA*

év



Minden Marley harmonikaajtóban közös:

  Tökéletes harmóniája a vonzó megjelenésnek és  
a tartós mechanikának.

  Nincs padlócsúszka, csak diszkréten beépített  
felső csúszósín.

  Kiváló minőségű műanyag és festési eljárás biztosítja 
a felületek könnyű tisztíthatóságát.

  Vonzó és megfizethető.

  Könnyen követhető szerelési utasítások megkönnyítik 
a barkácsolók dolgát.

  A Marley több mint 50 éves tapasztalattal rendelkezi 
a harmonikaajtók tervezésében és gyártásában.

  Tartós, ragyogó színek.

  A Marley harmonika ajtók széles választéka  
biztosítja, hogy mindenféle igénynek tökéletesen  
megfeleljenek

  A felhasznált anyag kiváló minősége és tartóssága.

Praktikus és stílusos: A Marley  
harmonika ajtók egyszerűen teret  
növelnek a szobában!

Marley harmonika ajtók elegáns módon biztosítanak
nagyobb helyet és fantasztikus elrendezési lehetőségeket,
amit a hagyományos ajtószárny nyitása helye nem tesz
lehetővé. Használja a Marley harmonika ajtókat mindenütt
a nappalitól az irodán át a fürdőszobáig. Növelje laká-
sának vagy munkahelyének kihasználtságát a Marley 
harmonika ajtók által nyújtott jobb térkihasználással, ossza 
fel szobáit egyedi módon. Válasszon teljesen egyedülálló 
formát, színt és méretet.

* szakszerű beépítés és beltéri felhasználás esetén. Lásd: www.marley.hu

Marley harmonika ajtó helyigénye

Egy hagyományos
ajtó helyigénye

Könnyű hely megtakarítás! Hagyományos ajtók 
értékes helyet pazarolnak el a kinyitásukhoz 
szükséges tér miatt. Harmonika ajtóval optimáli-
san használható a lakótér.

HARMONIKAAJTÓGARANCIA*

év

Valósítsa meg álmai 
szobáit

Marley: 10 év garancia

Harmonika ajtóinkra 10 év Marley garanciát vállalunk.
Ne hagyjon semmit a véletlenre, vásároljon eredetit
Marley terméket, ami biztosítja a legjobb minőséget.

	 Ütésálló,	kiváló	minőségű	műanyag
	 Optimális	formatartás	és	illeszkedés
	 Marley	által	gyártott	magas	minőség
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A = 15.8 cm

B = 17.6 cm
+ 1.2 cm per
kiegészítő lamella

Az ajtó nagysága 
nyitott állapotban

Mintázatok:

Fehér/ 
fehér négyzetes

53035987

Alumínium*/  
szürke lyuggatott

58035932

Bükk*/ 
türkiz

51035918

Alumínium*/ 
fehér négyzetes

56035956

Bükk*/  
fehér négyzetes

50035925

Fehér/  
szürke lyuggatott

55035963

Bükk*/  
szürke lyuggatott

52035901

Fehér/ 
türkiz

54035970

Alumínium*/ 
türkiz

57035949

Egy ajtó a divatos élethez
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Több fény, több szín, több lehetőség 
New Generation – kiváló és divatos! Harmonika ajtók új  
forma és szín választéka, ez a funkcionalitás és dizájn  
ötvözete a legmagasabb szinten. Lehetőség a kreatív  
emberek számára. A stilisztikai megoldások új dimenziója.

   Színválaszték: bükk*, alumínium*, fehér különféle ablakbetéttel: 
fehér négyzetes, türkiz, szürke lyuggatott mintázattal.

  205 cm szabvány magasság, tetszés szerint rövidíthető.

  86 cm szabvány szélességig, kiegészítő lamellákkal 400 cm-ig 
bővíthető.

  Egy- és kétszárnyú ajtóként is felszerelhető.

  Modern alumíniumhatású fogantyú, visszacsúszás-gátlóval.

  Kiegészítőként: díszléc a felső csúszósín takarására.

  A lamellák 11mm vastag dupla falú profilokból készültek

   Az elasztikus lágy műanyagból készült csatlakozások és a 
karbantartást nem igénylő speciális csúszkák hosszú éveken át 
biztosítják a csendes működést
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Egy korszerű klasszikus
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47037325

A = 15.8 cm

B = 17.6 cm
+ 1.2 cm per  
kiegészítő lamella

A = 15.8 cm

B = 17.6 cm
+ 1.2 cm per  
kiegészítő lamella

Az ajtó nagysága  
nyitott állapotban

Az ajtó nagysága  
nyitott állapotban

42

Király kőris*

037004 40

Bükk*

037028 41

Tölgy*

037011

Mintázatok:

NewEdition mintázatok:

45

Király kőris*

037035 43

Bükk*

037059 44

Tölgy*

037042

Üvegbetéttel:

46037318

Üvegbetéttel:

Fehér/ 
Fazettás

Fehér/ 
Szatinált

Mindig jó választás  
A President minden háztartásban használható – úgy, mint egy 
szabványos méretű ajtó, vagy egyénileg kialakított különleges 
formában, a Marley President ajtajai kiváló lehetőséget adnak  
a szobák igényes felosztására.

  President színválaszték: fehér-kőris*, bükk*, tölgy* telelamellás  
vagy strukturált ablakbetéttel - President Glass -

  President New Edition mintázat: ragyogó fehér lamellák víztiszta 
fazettás üveggel vagy szatinált felületű üvegbetéttel

  Standard magasság 205 cm, amely igény szerint csökkenthető

  Standard szélesség 86 cm-ig, amely egészen 400 cm-ig bővíthető 
kiegészítő lamellákkal

  Egy- és kétszárnyú ajtóként is felszerelhető

  Visszacsúszás-gátlóval

  Díszléccel a felső csúszósín takarására.

  President: Kulcsos műanyagzárral

   President New Edition: Fogantyú és zár rozsdamentes fémhatású 
felülettel és kulccsal

  A lamellák 11mm vastag dupla falú profilokból készültek

  Az elasztikus lágy műanyagból készült csatlakozások és a 
karbantartást nem igénylő speciális csúszkák hosszú éveken át 
biztosítják a csendes működést.
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Csillag a harmonika ajtók között
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A mozgás szabadsága  
Tökéletesen modern megjelenés. Precíz működés  
elérhető áron – stílusos embereknek.

   Mintázat: fehér; fehér-kőris*, bükk*, tölgy*; koptatott mogyoró*  
tele lamellákkal vagy – Eurostar Glass – strukturált ablakbetétekkel  
fehér és tölgy* színekben és fekete színű ajtó szatinált-csíkos  
ablakbetétel

  Standard magasság 205cm, amely igény szerint csökkenthető

  Normál szélesség 83cm-ig, amely egészen 150cm-ig bővíthető 
kiegészítő lamellákkal

  Zárható műanyagzár kulccsal

  Visszacsúszás-gátlóval

  Díszléccel a felső csúszósín takarására

  A lamellák 9 mm vastag dupla falú profilokból készültek

  Az elasztikus lágy műanyagból készült csatlakozások és a  
karbantartást nem igénylő speciális csúszkák hosszú éveken át  
biztosítják a csendes működést.

27
Fekete/ 
szatinált csíkos

030630

Üvegbetéttel: A = 11.9 cm

B = 17.1 cm
+ 1.0 cm per
kiegészítő lamella

Az ajtó nagysága  
nyitott állapotban

Mintázatok:
23

Fehér

037240

26

Koptatott mogyoró*

030340

22

Király kőris*

037257 20

Bükk*

037288

21

Tölgy*

037264

25

Fehér

037295 24

Tölgy*

037301



6

Mindig trendi
Szobafelosztás egy szempillantás alatt
Minden, amit egy modern ajtó nyújthat - csodálatos  
megjelenés, helytakarékosság, megbízhatóság,  
használhatóság és gyors otthoni összeszerelhetőség.  
Még az ára is arra csábít, hogy haza vigye!

 Színválaszték: Királykőris, fautánzat

 Szabványos magasság 205cm, amely igény szerint csökkenthető

 Szabványos szélesség 88 cm-ig, nem bővíthető

 Bepattanó zárral

 Tartalmazza a díszlécet a csúszósín takarására

 A lamellák 8 mm vastag dupla falú profilokból készültek

   Az elasztikus lágy műanyagból készült csatlakozások és a 
karbantartást nem igénylő speciális csúszkák hosszú éveken át 
biztosítják a csendes működést.

Mintázatok:

10

Fautánzat*

03715811

Király kőris*

037134
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Az ajtó nagysága  
nyitott állapotban

A = 11.3 cm

B = 18.0 cm
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Válassza ki a mintázatot, a lamella és a fogantyú típusát a táblázatból. Határozza meg a pontos méreteket és
rendelje meg az információs pultnál.

Markolatgomb zárral

Ezüst
hatás

Bronz 
hatás Fehér Barna

▯ ▯ ▯ ▯
▯ ▯ ▯ ▯
▯ ▯ ▯ ▯
▯ ▯ ▯ ▯
▯ ▯ ▯ ▯

Mintázatok Teli
lamella

Üveges lamella Üveg betét

Fehér kocka, 
selyemfényü

Vonal, 
selyemfényü

Csiszolt szélü 
üveg

Texturalt 
üveg

Fehér ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Alu* ▯ ▯
Bükk* ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Fehér kőris* ▯ ▯
Világos tölgy* ▯ ▯

Hogyan működik…

New Generation President Eurostar
egyszárnyú ajtó kétszárnyú ajtó egyszárnyú ajtó kétszárnyú ajtó egyszárnyú ajtó

Szélesség
cm-ben

Ajtók
száma

Kiegészítő
lamellák

Szélesség
cm-ben

Ajtók
száma

Kiegészítő
lamellák

Szélesség
cm-ben

Ajtók
száma

Kiegészítő
lamellák

Szélesség
cm-ben

Ajtók
száma

Kiegészítő
lamellák

Szélesség
cm-ben

Ajtók
száma

Kiegészítő
lamellák

86 felett 1 – 167 felett 2 – 86 felett 1 – 167 felett 2 – 83 felett 1 –

100 felett 1 1 196 felett 2 2 100 felett 1 1 196 felett 2 2 95 felett 1 1

114 felett 1 2 225 felett 2 4 114 felett 1 2 225 felett 2 4 107 felett 1 2

128 felett 1 3 254 felett 2 6 128 felett 1 3 254 felett 2 6 119 felett 1 3

142 felett 1 4 283 felett 2 8 142 felett 1 4 283 felett 2 8 131 felett 1 4

156 felett 1 5 312 felett 2 10 156 felett 1 5 312 felett 2 10 143 felett 1 5

170 felett 1 6 341 felett 2 12 170 felett 1 6 341 felett 2 12 150 felett 1 6

185 felett 1 7 370 felett 2 14 185 felett 1 7 370 felett 2 14

200 felett 1 8 400 felett 2 16 200 felett 1 8 400 felett 2 16

Standard ajtók bővítési lehetőségei:

A megálmodott méret
valósággá válik!
Néha csak az egyedi ajtó a megoldás! 
A Marley méretre készített harmonika ajtói adják a legjobb megoldást ott
ahol a standard ajtók nem használhatók. A Marley méretre készített
harmonika ajtói maximum 5,20 m szélességig és 2,60 m magasságig
pontosan az Ön által meghatározott méretre készülnek, és előszerelve
kerülnek szállításra. Nem szokványos ajtóforma, stílusos térelválasztó,
praktikus lehetőség a tároló polcok eltakarására, stb., stb.… Valósítsa
meg elképzeléseit a gyakorlatban! Fém biztonsági zárak, aszimmetrikus
ajtószárnyak, mindkét oldalról nyíló ajtók, ezek mind lehetségesek. Az
1,44 m-nél szélesebb és 2,05 m-nél magasabb ajtószárnyak padlófékkel
felszereltek, mellyel bármilyen pozícióban rögzíthető az ajtó. A méretre
készülő harmonika ajtókról további információ a Marley harmonika ajtó
forgalmazóknál vagy a www.marley.hu honlapon.
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Könnyen beszerelhető – legfontosabb lépések

Pattintsa rájuk a harmonika ajtót.Rögzítse a rögzítő elemeket
(tartalmazza a harmonikaajtó)

Vágja a profilokat a kívánt hosszra Fűzze össze a különböző részeketHelyezze a kazetta profilt a levágott
üveges lamellák aljára a kétoldalú
ragasztószalag segítségével

Csak üveges harmonika ajtóhoz
szükséges

Vigye át a mérési eredményeket
(a szerelési útmutatót a harmonikaajtó 
tartalmazza)

Mérje meg az ajtót kinyitva
(szélesség és magasság)

Szükséges eszközök

www.marley.hu
HARMONIKAAJTÓ

GARANCIA

év
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MARLEY Magyarország Zrt.
H-7100 Szekszárd
Palánki út 6.
Tel: +36 74 529 800
Fax: +36 74 529 810
www.marley.hu

A kereskedő pecsétje

Egyszerűen fényképezze le 
a QR kódot és tekintse meg a 
Folding Doors information 
video című bemutató filmünket 
az okostelefonján!


