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A Z-DOOR Kft 2013-ban alapítottuk azzal 

a céllal, hogy az újra szerveződő magyar 

építőipari piacon ill. német nyelvterületen a 

K’-ART cégcsoport tapasztalatai nyomán 

új dinamikus céget indítsunk el, amely első-

sorban speciális termékgyártással foglal-

kozik az asztalos és lakatos szakipar határ 

területein. Ezen fő területek a fa alapanyagú 

tűzgátló ajtó gyártás és a zsalutechnika.

Céginformáció

Generálkivitelezőként és nagyobb projektek alvállalkozójaként több tucat építési projektet végeztünk el az 

elmúlt években. Építész tervezői csoportunk és kivitelezői gárdánk tevékenységét több szakmai díjjal ismerték 

el. Az építő ágazathoz illeszkedő üzletágaink a K-FAL ill. a K-DOOR a megrendelők mind teljesebb kiszolgálá-

sát célozzák és tovább növelik tevékenységünk elismertségét.

Életünk nagy részét különféle épületekben töltjük. Elvárásaink az épített környezettel szemben ezért joggal 

terjednek ki a kellemes közérzeten kívül a biztonságra is. Az építési előírások és jól felfogott érdekünk is azt 

diktálja, hogy gazdaságos és a lehető legmagasabb tűz- és vagyonbiztonságot garantáló nyílászárókkal 

védjük magunkat és szeretteinket. A tűzgátló ajtóknál a legtöbb esetben egyedi kivitelezési igényeket kell 

kielégíteni, amelyek keretén belül az anyagi és formai követelményeket a tervezővel, illetve a szállító céggel 

egyeztetünk. Ennek az együttműködésnek az eredménye, hogy a legoptimálisabb műszaki kivitelezés jön létre, 

amely nem csak a termék funkcióbeli és esztétikai tulajdonságát veszi figyelembe, hanem a termék kedvező 

árát is. 

Az ipari felhasználás és a gyárthatóság miatt elsősorban fémből készült tűz gátló ajtókkal találkozhatunk. 

Ezek súlya, esztétikai megjelenése tükrözi az ipari elvárásokat. Célunk egy olyan tűz gátló ajtó előállítása 

volt, amely műszaki tulajdonságaival együtt kiemelkedő belsőépítészeti termék. Ajtóink egy speciális fa alapú 

rétegrendnek köszönhetően válnak tűz gátlóvá. Tokszerkezetünk lehetővé teszi az utólagos beépítést. A fából 

készült tűzgátló nyílászáró rendszerek lehetővé teszik a különböző formai, esztétikai és biztonsági igények 

megvalósítását.

A legkorszerűbb anyag és gyártástechnológiai kutatásoknak köszönhetően ajtóink esztétikusak mégis nagy 

szilárdságúak és ellenállnak 30 percig a tomboló tűznek. Mindezen tulajdonságaikat a MABISZ és ÉMI által 

kibocsátott tanúsítványok és engedélyek bizonyítják.
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www.k-door.hu

• Páratlan sokszínűség

• Innovatív technológia

• Tetszőleges betétkialakítás

• Valódi fa hatás

• Egyedi tervezésű gyártás

• Könnyen tisztítható

• Körben futó gumitömítés

• Nyikorgásmentes pántok

• Stabil keretszerkezet

Zeusz
3D fólia ajtó
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Kiviteli választék

Tűzgátló ajtó műszaki leírása:
Ajtólap: Bükk élléc a stabilitás érdekében. Speciális 

tűzgátló betét, 5 mm-es hordozóval

Tok: Rétegragasztott bükkfa tokszerkezet, a stabi-

litás és esztétikum érdekében.

Színválaszték



Színválaszték

• Könnyű és pontos záródás

• Könnyen tisztítható

• Körben futó gumitömítés

• Nyikorgásmentes pántok

• Stabil keretszerkezet

Héphaisztosz
Laminált HDF ajtó



Színválaszték

www.k-door.hu
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• Páratlan sokszínűség

• Innovatív technológia

• Karc, ütés és kopásálló

• Könnyen tisztítható

• Körben futó gumitömítés

• Nyikorgásmentes pántok

• Stabil keretszerkezet

Árész
CPL ajtó



Színválaszték

• Páratlan lakkozási minőség

• Valódi fa felület

• Könnyen tisztítható

• Körben futó gumitömítés

• Nyikorgásmentes pántok

• Stabil keretszerkezet

Prométheusz
Furnér ajtó



• Különösen jó minőség

• Tetszőleges betétkialakítás

• Felület és színválaszték széles skálája

• Egyedi tervezésű gyártás

• Hangszigetelés

• Azonos beltéri ajtók

• Azonos belsőépítészeti berendezések

• Kedvező árak

• Konszignációk, projektkiírások elküldése  

esetén gyors árajánlatot készítünk

• Gyors összeszerelhetőség, utólagos  

beépíthetőség

• Fa és fémtok egyaránt

www.k-door.hu

Kilincsek
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Bos

Archimede

Nava

Brisbane

Linus

Vega-Pull

Cuba

Narvik

Szálloda



Elérhetőség:

Z-Door Kft.
Székhely: H-6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág u. 2.

Telefon/Fax: +36 62 221 079

Telephely: H-6800 Hódmezővásárhely, Makói Út Ipari Park, Kokron J. u. 5.

Telefon/Fax: +36 62 221 089 

Web: www.z-door.eu • E-mail: info@z-door.eu
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