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 A j tó t  ny i t unk a   
    v i l ágra . . .  

Ismerkedjen meg az INVADO újdonságaival. 

Nem olvasható a hírlevél? Kérjük jelezze: info@ajtokiraly.hu 
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Termékkínálat 
 

 

1. Teljesen új ajtókollekció: Aversa modul ajtólap 

2. Teljesen új ajtókollekció: Corato modul ajtólap 

3. Teljesen új ajtókollekció: Mirror modul ajtólap 

4. Az Artano kollekció új modellje: Artano 2 modul ajtólap 

5. Új dekorszín: a fekete B726, amely kiegészí5 az ajtókeretek színtartományát 

 

 

 

Ugyanakkor szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő termékeket kivonjuk az 

INVADO ajánlatából 

 

1. Averno ajtókollekció 

2. Amber ajtókollekcióból: 5, 7, 8, 9, 11, 16 Apusok 

3. Szürke CPL szín B491 

4. Állítható ajtókeret ORS2 ovális szegéllyel 

VÁLTOZÁSOK 
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AVERSA 

MODUL AJTÓ 

 

 

Az Aversa modul ajtók ideális 

megoldást jelentenek a minimalista 

„ipari” jellegű belső terek számára.  

Mindezt a nyers geometriának és a fekete kiegészítőknek köszönhetően. Az 

Aversa modul ajtók tökéletesen illeszkednek az ipari sAlusú szürke, fehér, fekete, 

sötétkék és nyers tégla textúrákhoz is.  

 

 

AJTÓLAPOK 
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CORATO 

MODUL AJTÓ 

 

 

 

 

 

AJTÓLAPOK 

            

A CORATO modul ajtó 

korabeli formavilága a 

rusz5kus fóliával,  a fekete, 

„ipari” jellegű kilinccsel és 

tokszerkezeKel kombinálva 

nem csak térelválasztó 

funkciót, hanem különleges 

eszté5kai élményt is ad. 
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MIRROR 

MODUL AJTÓ 

 

AJTÓLAPOK 

            

A tükrös modul ajtók a 

belsőépítészet új koncepciója. A 

tükörrel borítoK szárny nagyszerű 

módja a tér vizuális nagyításának. 

A tükrös ajtó prak5kus módja a 

belső térelválasztásnak, miközben 

Lehetőséget ad, hogy megcsodálja 

a belső tér tükröződését az 

üvegtáblán.  
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ARTANO 

MODUL AJTÓ 

 

AJTÓLAPOK 

            

ARTANO modul ajtóApus  

újdonsága, hogy a belső középső 

részén található függőleges 

betét üvegezeK kivitelben is 

választható. A függőleges 

üvegezés megnyitja, tágasabbá 

teszi a belső teret, megnő a 

fényáteresztés, a sa5nato üveg 

egyúKal fenntartja a diszkréciót 

is. 
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ÚJ AJTÓTOK SZÍN 

B726 

Fekete 

Az INVADO az új dekorszínnel követi az új trend 

vonalát, amely szélesíti az ajtó tokok 

színválasztékát. 
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A j t ó t  nyitunk a  v i l ágra . . .  
 

 

EPIGON 3V KFT. 

 

Raktár és Iroda: 

2534 Tát, Törökvész u. 9. 

 

Bemutatóterem: 

2536 Nyergesújfalu, Tó u. 1/a. 

 

    Telefon:      Műszaki információ: 

            +36 20 346 03 42           +36 30 361 16 08 

 

Email: 

info@ajtokiraly.hu 

 

Web: 

www.ajtokiraly.hu 

 

 

            


