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A kereskedő pecsétje

Marley Deutschland GmbH
D-31513 Wunstorf
Telefon +49.(0)5031.53-0
Telefax +49.(0)5031.53-333
www.marley.de

www.marley.de

Rendszerek új építésekhez és felújításokhoz

“Mindent rendszerrel” – a Marley-nál ezen alapelv
szerint gyártják a termékeket az új építkezésekhez
és a felújításokhoz. Intelligens technika, modern
dizájn és könnyű összeszerelés jellemzi az összes
Marley-terméket.

■ Ereszcsatorna-rendszerek
■ Tetőtartozékok
■ Szellőztető és

légtelenítő rendszerek
■ Harmonikaajtók
■ Ivóvíz-/fűtésrendszerek
■ Hidegvíz-rendszerek

Marley – az Ön kompetens társa a:

■ HT-belső víztelenítés
■ KG-csatornacsövek
■ Lefolyók
■ Egészségügye berendezések
■ Csempekeretek
■ Kábelvezető-rendszerek

területén

Figyeló́ajtók 150 x 150 068763
fehér bevonattal 150 x 200 068770

200 x 200 068787
200 x 250 068794
200 x 300 068800
250 x 250 068817
250 x 300 068824
300 x 300 068831
350 x 350 068848
400 x 400 068855
500 x 500 068862

    Termék Belsó́ beszerelési Terméksz.                          méret mm-ben

Kéményajtók Külsó́ méret 061979
emeltyú́zárral 205 x 265
(PA-IV)

Kéményajtók Külsó́ mére 061986
négylapúzárral 205 x 265
(PA-IV)

Mindenhol, ahol nem csempéznek, a Marley-
figyelőajtók jelentik az optimális megoldást:

■ egyrészes keretek lekerekített sarkokkal
■ stabil, fehérrel bevont acéllemez
■ csekély felépítési magasság (könnyű szerkezetű

falakhoz is)
■ hosszú, mozgatható falkötővas a biztonságos rögzítéshez
■ egy ajtólap, karbantartást nem igénylő, könnyen

járó speciális felfüggesztésekkel
■ szép formájú ajtózár 7 mm-es négylapú

horonnyal nyitáshoz

Figyelő- és kéményajtók acéllemezből

Funkcionális – szép formájú - biztonságos

A Marley-figyelőajtókat minden olyan beszerelési
helyzetben fel lehet használni, ahol nincs különleges
tűzvédelmi követelmény.

A Marley-kéményajtók stabil, ónozott acéllemezből
készülnek és PA-IV-engedélyezettek. Emeltyű- vagy
négylapú zárral kaphatóak.

Csempekeretek és figyelőajtók

Csináld Marley-val

Mögöttük egyszerűen több bújik meg.

Csempekeretek és figyelőajtók

Csináld Marley-val

Mögöttük egyszerűen több bújik meg.



Szedje ki a körbefutó fugát és szippantsa
ki a csempetartólapot egy pumpával
a keretből.

Vigyen fel a csempekeretre körben
tartósan elasztikus csemperagasztót és
ragassza azt be a figyelőnyílásba.
Vegye figyelembe a kötési időt.

Ragassza fela csempéket a tartólapra
szilikonnal.

Helyezze be a csempetartólapot
a felragasztott csempékkel és fugázza
azt le.

A kádtartó falazásakor tervezze be
a figyelőnyílás megfelelő méretét.

Vízvezetékeket, elzárócsapokat, kádle-
folyókat, öblítő tartályokat és még sok
minden mást manapság rendszeresen
„a fal mögé“ szerelnek fel.
Az ellenőrzéshez, vagy műszaki problémák
esetén való hozzáféréshez mindenképpen
szükség van egy figyelőnyílásra.
A Marley csempekeretek és figyelőajtók
ehhez ideális megoldást kínálnak – beszerel-
hetően masszív- vagy szárazfalazásokba,
keményhab vagy sejtbeton kádtartóba,
gipszkarton-,farost- és faforgácslapokba…

Ahogy Ön is látja, nem látja

A Marley csempekeretek a különleges kon-
strukciójuk miatt gyakorlatilag láthatat-
lanok, mégis, minden szerelés könnyen
elérhető marad.
A Marley Figyelőajtók kiváló minőségű fehér
felületű bevonatukkal, lágy körvonalaikkal
és alacsony felépítési magasságukkal diszkré-
ten beilleszkednek minden környezetbe.

Az egyszerű  ellenőrzés.

A szokványos csempekeretek konzekvens továbbfejlesztése.
Hiszen a Marley Csempekeretnek megvan a maga fortélya:
a csempék lehetnek akár nagyobbal is, mint a tartólap és
túlnyúlhatnak annak peremén! Így a figyelőnyílás mérete –
a csempe méretétől függetlenül – a minimumra szorítható vissza.

A Marley Csempekeretet egész egyszerűen elölről
csemperagasztóval vagy szilikonnal rá kell ragasztani a falnyílásra
– nincs már szükség falkapocsra vagy csavarokra. Így a Marley
Csempekeret különösen jól megfelel a vékony könnyűszerkezetű
lapoknál.
A Marley Csempekeret minden különösebb igényes beállítasi
munkálat nélkül használható minden csempevastagsághoz.

A beszerelés után a felületet szokás szerint fugázni kell – ezután
a figyelőnyílás teljesen láthatatlan lesz, semmi nem töri meg a
csempeképet, és a csempedekorációt, elmaradnak a a zavaró és
munkaigényes csempebeszabások és a lecsempézett felület
köröskörül harmonikus képet alkot.

Marley Csempekeretek teljesen műanyagból

Ügyes technika – teljesen láthatatlan

A keretméret nem korlátozza a tartólapra felragasztott csempék számát és méretét.
A csempék minden gond nélkül túlnyúlhatnak a tartólap peremén.

Csempekeret 160 x 210 068312
teljesen 210 x 260 068343
mú́anyagból 210 x 315 068350

315 x 315 068367

    Termék Belsó́ beszerelési Terméksz.                          méret mm-ben

Stabil fehér műanyag keret hosszú, lyukas és hajlítható
falkapcsokkal, valamint tartólap ónozott acéllapból.
A mágneses tartó a különböző csempevastagságokhoz
igazítható.

A keretméret az összes kereskedelemben kapható csempem-
érethez igazodik. A tartólapra több csempét is fel lehet
ragasztani, de a csempék nem nyúlhatnak túl a kereten.
A beszerelés után a fehér keret helyettesíti a fugát.
Az ellenőrzéshez a csempetartólapot egyszerűen ki kell
szippantani a mágneses tartóból egy pumpával.

Műanyag csempekeretek mágnesekkel és
acéllemez tartólap

Bevált technika –
klasszikus & robusztus

A keretméret korlátozza a tartólapra felragasztott csempék számát és méretét.
A csempék nem nyúlhatnak túl a tarotólap keretén.

Vágja ki a figyelőnyílást
a keményhabtömbből.

Vigyen fel a csempekeretre körben
szilikont…

Ragassza fela csempéket a tartólapra
szilikonnal. A túlnyúló csempefelületet
ne ragassza be.

Helyezze be a tartólapot a csempe-
keretbe és fugázza le a teljes felületet,
ahogy kell.

Csináld Marley-val

Szerelési tippek

Ilyen egyszerű.

A csempék megkopogtatásával egyszerű
újra megtalálni a figyelőnyílást.

A műanyag csempekeretek beszerelése
keményhab kádtartókra

A falazott kádtartókra való beszerelés

Egyszerű nyitás az ellenőrzéshez

Mú́anyag 156 x 156 068411
csempekeret 156 x 206 068428
mágnesekkel 156 x 309 068435
és acéllemez 206 x 206 068442
tartólap 206 x 256 068480

206 x 309 068459
256 x 336 068497
309 x 309 068473

    Termék Belsó́ beszerelési Terméksz.                          méret mm-ben




