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A minőségi ajtók és ablakok otthona

www.mobilcomimpex.ro
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 A Mobilcom Impex SRL 1995-ben alakult, lelkes,a természetet, fát, asztalos szakmát szere-
tő és ismerő emberekből. A vállalat az első pillanattól magántulajdonban volt és az elmúlt több 
mint 20 év során nem változott. Tevékenységi körünket kültéri minőségi fa nyílászáró-bejárati 
ajtó, ablak, erkélyajtó és beltéri ajtók gyártására orientáltuk.
 Fejlett technológiájú berendezéseink, ezek folyamatos cseréje és fejlesztése lehetővé 
teszik számunkra, hogy mind egyedi, mind tömeggyártott termékeinket hatékonyan és kedvező 
áron tudjuk szállítani megrendelőink számára.
A kezdeti egyszerűbb technológia alkalmazásától ma már eljutottunk a legprofi bb CNC vezérlé-
sű gépek használatáig.
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Cégünk ről

Mit nyújtunk ügyfeleinknek?
 Minőséget, ami szakmai hátterünknek köszönhető. Termékeink megalkotása során a 
természet, annak formái és anyagai inspiráltak bennünket. Ha szeretne egy darabot a hargitai 
vidékből otthonába is, válasszon bennünket!
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Történelmünk:

1995- fenyő termékek gyártása
1998-fenyő beltéri ajtók gyártása
2000-HDF Ajtók gyártása
2012- thermo, tömörfa-kültéri nyílászárók gyártása
2013-Műemlék épületek korhű nyílászárók gyártása, rekonstruálása
 A fa az erdőből nyert, folyamatosan megújuló nyersanyag. Termékeinket 100 %-ban 
természetes és környezetbarát módon állítjuk elő, szem előtt tartva az erdők és a természet 
megújulását.
 Romániai gyártóként, hazai tömör fenyőfa alapanyagot használunk fel és borovi 
fenyőt, elsősorban. Az általunk használt alapanyagnak kitűnő a szilárdsága, nagy az ellen-
álló képessége és nagyon jók a szigetelési tulajdonságai-ezek együtt garantálják a magas 
élettartamot, a gazdag formaválasztékot, a kezelhetőséget és a gazdaságosságot.
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B ejárati   ajtók

 Fa bejárati ajtóinkat a kor követelményeinek megfelelően, az Ön egyedi el-
képzelése alapján készítjük el, az elérhető legjobb minőségű alapanyagokat fel-
használva. Bejárati ajtóink szerkezeti vastagsága amennyiben kültéri beépítésre 
szánják 68 mm, illetve 92 mm.
 
 Kültéri ajtóink  megfelelnek az európai normáknak, minőségi fa alapanyag-
ból készülnek hőszigetelt üveggel, kényelmet és biztonságot nyújtanak.
Milesi vizes bázisú lazúrral felületkezeljük őket, hogy hosszú évekig tartósak és 
dekoratívak legyenek.
 
 Megrendelés esetén az építési helyszínen felmérjük az elkészült falnyílások 
méretét, igény szerint a kiszállítást és a beépítést is vállaljuk.
 
 Termékeink jellemzői a természetes anyagok, az időtállóság és a folyamatos 
fejlesztésünk eredményeként megvalósult kompromisszumok nélküli minőség.
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Bejárati ajtó általános és fontosabb jellemző:

 Fa bejárati ajtóinkat natúr vagy felületkezelt változatban forgalmazzuk. A 
profil 68 mm, illetve 92 mm vastagságú rétegragasztott, hossztoldott vagy toldás-
mentes fa alapanyagból gyártjuk.

 A felületkezelés 4 rétegű, Milesi vízalapú lazúr. A termékeket 5 pontos ajtó-
zárral és 3D pántokkal szereljük fel. Az üvegezés kettő vagy három rétegű. A küszöb 
lehet keményfa küszöb vagy alumínium, a gumitömítés  2  vagy 3 rétegű.
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Előnyök:
Egyedi elképzelések, formák megvalósítása
Válogatott minőségi tömörfa, kompozit alapanyag
Külső-belső oldali színeltérések, egyedi színállítási 
lehetőségek, antikolás
Hőszigetelt üvegezés
Maco biztonsági vasalat
A bejárati ajtó formájának igazítása a ház stílusához

Egyedi formatervezés/választható tartozékok:
Alumínium küszöb               
Rusztikus kivitelezés
Tokszélesítés/Takaróléc
Egyedi üvegezés
Két színre történő festés
Green Tech pántok

BK 1 Napsugár Classic

B ejárati   ajtók
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 A termékek anyaga rétegragasztott, üvegezé-
sük fokozottan hőszigetelt - kettő illetve három rétegű 
üveggel - és vasalat rendszerük több ponton záródik. 
Az igényesen kiválasztott bejárati ajtó fontos szerepet 
tölt be a ház homlokzatán, amely hosszútávon garan-
tálja a ház esztétikáját. Bejárati ajtóinkat 68 mm-es 
vagy 92 mm-es keresztmetszetű, felületkezelt vagy 
natúr tömörfából gyártjuk. 

Elegant

68 mm 92 mm

Napsugár KU BK 12

Rusztik
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Kültéri  tömör fa ajtó

Egyedi tervezésű toldásmentes, rusztikus vagy modern, tömörfa 
ajtók kivitelezése bármely méretben !

MB1 MB2

MB3 MB4 MB5
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 A belső bejárati ajtóink használatát belső terekben, 
például lépcsőházakba, nyaralókba, műhelyekbe, garázsok-
ba, mellék-épületekbe ajánljuk.

Eva Halszálkás

BB1

B1U

B első b ejárati  ajtók
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Ablak

Felépítés: három vagy négy rétegben ragasztott minőségi fa alapanyag
Légzárás: Dupla vagy tripla gumitömítéssel
Vasalat: Több ponton záródó Maco típusú vasalat, nyíló, bukó, bukó-nyíló, középen fel-
nyíló kivitelben, rejtett vasalat, emelő-toló szerkezet

Üvegezés: 
A 68-as profilnál két rétegű 24 mm-es thermo üveg: 4 Float -16-4 Low-e, argon gázzal 
töltve (Ug=1,1 W/m2K)
A 92-es profilnál három rétegű 44 mm-es thermo üveg: 4 Float -16-4 Float-16 – 4 Lowe, 
argon gázzal töltve (Ug=0,6 W/m2K)
Felületkezelés: 4 rétegben, Milesi vízalapú Hydrocrom
Kilincs: Eloxált alumínium vagy bronz színű kilincs
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Redőny

Kiegészítők

Zsalugáter Szúnyogháló - � x Szúnyogháló - tolós
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Ablak
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Egyedi ablakok:
 
 Fejlett technológiánknak köszönhetően bármilyen íves, szöges szerkezetet, egyedi 
formát kivitelezünk. Termékeinket több alapszínben forgalmazzuk, választható üvegezés-
sel és kilincsekkel. Ablakainkat üveg közötti, ragasztott vagy valódi vésett osztókkal is 
igényelhetik ügyfeleink.
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 Fa alapanyagból készült zsalugátereink elsődleges célja az árnyékolás, de nem 
szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy szerepet játszik a hőszigetelésben is, mind 
télen, mind nyáron. Védelmet nyújt az időjárás viszontagságaival szemben, környezetba-
rát módon.
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 Gyakorlati haszna mellett nem hagyhatjuk figyelmen kívül esztétikai értékét sem, 
nem csak árnyékol, hanem éke is lehet álmai otthonának. A zsalugáter modelltől függően 
rusztikus hangulatot idézhet. Régi házak felújításánál és új építésű házaknál is népszerű-
ségnek örvend.
 A zsalugáterek megrendelhetőek fixlamellás és mozgatható kivitelezésben, széles-
ségük függvényében lehetnek egyszárnyúak, kétszárnyúak vagy többszárnyúak.
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Hagyományos zsalugáter
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Rusztikus íves  ablak ,  ajtó
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Ablak ,  teraszajtó
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B eltéri  natúr  ajtó

2 Bet E

2 Bet Egy U

1 Bet

1 Bet U

4 Bet 2 iv

4 Bet 2 iv U

4 Bet Egy

4 Bet Egy U

2 Bet 2 iv

2 Bet 2 iv U

Fontosabb jellemzők:

40 mm vastag szerkezet                            Egy és kétszárnyú tervezésben
Hossztoldott fa alapanyag                        Euro Elzett zárral
3 oldalon falcolt szerkezetek                   3 darab becsavarós pánttal
Tele fabetétes, félig üvegezhető,            Alapkivitelben gerébtokkal, 
       pallótokkal mélyen üvegezhető kivitelben
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8 Bet iv U

8 Bet iv

Zebra 4 U

Zebra 44 Bet iv

4 Bet iv U

Zebra 5

Zebra 5 U

Zebra 6

Zebra 6 U

Fenyő beltéri ajtókhoz, opcionális kiegészítők:

Ajtókilincs                         Keményfa küszöb
Ajtóütköző                        Szellőzőrács
Utólag szerelhető tok     3 dimenziós ajtópánt
Gumitömítés

Fenyő beltéri ajtó névleges méretei: 

75 x 210 cm
90 x 210 cm
100 x 210 cm
140 x 210 cm (kétszárnyú)
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 Lakása felújításnál vagy a családi ház építésénél, fontos hogy a beltéri ajtók egy 
lakóhelyiségben ne csak az átjárás biztosítására és a helyiségek elválasztására szolgálja-
nak, hanem a lakberendezés és a lakás esztétikai szépségének elengedhetetlen eleme 
legyen. Nálunk nem csak szabvány méretekben, hanem egyedi méretben és külsővel is 
megrendelhetőek. 

 Beltéri ajtóink a festés, tapétázás vagy burkolás után is beépíthetőek. Az ajtó 
tokja vagy takarólécek rejtik el a szerelési hézagokat. Az utólag beépíthető beltéri ajtók 
küszöb nélkül készülnek.
 
 A fa beltéri ajtók között az egyik közkedvelt megoldás a tolóajtó. Elsősorban 
kisebb lakásokban, szűkebb méretű helyeken praktikus térelválasztó, hiszen a fa tolóajtó 
nem vesz el a hasznos lakótérből helyet a nyitás-csukás során. Lehetséges tolóajtó meg-
oldások:
• fal előtt futó fa tolóajtó
• nagyobb méretű falnyílásba épített, többszárnyú fa tolóajtó
• előre beépíthető, falban futó fa tolóajtó

B eltéri  tömör fa ajtó
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8 Bet iv

2 Bet iv U

4 Bet Egy2 Bet iv

B eltéri  tömör fa ajtó

4 Bet Egy U 8 Bet iv U



27www.mobi lcomimpex.ro



28

 A beltéri ajtók elsődleges funkciója a térelválasztás, de ezen túl berendezési 
tárgyaknak is tekinthetőek, ebből adódik különböző esztétikai kialakításuk. Nap-
jainkban a beltéri ajtók tekintetében igen nagy a választék, bár szerkezetük hasonló.
Termékeink széles szín és formaválasztékban állnak vásárlóink rendelkezésére.  
 Cégünk válogatott alapanyagból, korszerű, évtizedes tapasztalattal gyártja az 
egyedi tervezésű és kivitelezésű ajtókat.
Válasszon minket és cserében biztosítjuk róla, hogy nálunk megtalálja az igényeihez 
szükséges beltéri ajtót!
 Az egyedi tervezésű beltéri ajtóink igen nagy sikernek örvendnek, mivel 
nem csak az általános nyílászáró kategóriába sorolandók, esztétikai szerepük egyre 
hangsúlyosabb, otthonunk igazi díszévé váltak. A képen látható ajtók elegáns, mod-
ern, letisztult formákat idéznek. 

Egyedi  b eltéri  ajtó

 Szerkezeti felépítés szempontjából is eltérő a korábban bemutatott kate-
góriától. Ezeket a termékeket toldásmentes fa alapanyagból gyártjuk és alapkivi-
telben utólag szerelhető tokkal készülnek, 2 cm-es állíthatósággal, de igény szerint 
készülhetnek palló-, illetve gerébtokkal is.

SZFU 1 Zebra 4 Alu
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SZFT 3 SZFU 3 1 Bet T
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Egyedi  b eltéri  ajtó

1 Bet UHDF Pol
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B eltéri  HDF ajtó
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Szerkezeti felépítés:
Ajtólap: 40 mm vastag falcolt szerkezet, papírrács betéttel, alapmázolt mintanyomott frontle-
mez borítással.
Tok: gerébtok vagy pallótokos kivitel, igény szerint utólag szerelhető tokos változatban
Vasalat: 3 darab becsavarós pánt, Euro Elzett zár
Ajtólap minta: tömör, félig üvegezhető, illetve teljesen üvegezhető kivitelben. Az ajtólap 
üveghely előkészítéssel értendő.
Felületkezelés: Felár ellenében rendelhető festett felülettel.

B eltéri  HDF ajtó
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Assos

Perforált farostlemez

Belső szerkezet

Szilárd farostlemez

Craft T Side

Perge

Efes
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STORY ajtó
        
 Az UV technológiával, polimer festékkel festett ajtóknál, brilliáns színeket, hosszú élet-
tartamot garantálunk. Az UV festékkel nyomtatott nyomatok vízállósága és tapadása rendkívüli, 
így bármely domború felülethez kiválóan alkalmazkodik. Az UV festékkel nyomtatott felületek 
karbantartása, időnkénti lemosása, szappannal vagy egyéb kíméletes mosószerrel ajánlatos. 

Az UV technológiával nyomtatott ajtók visszatükrözik az emlékeidet, élményeidet amelyekkel 
ékesítheted otthonod ajtóit!

Ötletként több mint nyolc millió állókép közül választhatsz a partnerünk oldaláról:          

                                                                              

                                                                                www.shutterstock.com

M egszemélyesített  ajtó

Mert minden képnek megvan a saját TÖRTÉNETE
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Bejárati ajtó kilincsek

Beltéri ajtó kilincsek

Ablak kilincsek

Tokyo Bronz Tupai

Rozetta Petra

Milano WC Milano Bronz Milano Alumínium

Hoppe Bronz Hoppe Alumínium Pluton Arany

Greentech Q Ko 111 Greentech

Tokyo Alumínium

Kiegészítők

Harmony Ravenna
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Maco ajtó és ablak vasalatok

Multisoftelzett ajtózár Maco ajtózárak

Ajtópánt

Maco ablak zárrendszer
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Milesi színskála

RAL színskála

XHT 12 / XBC 2 / XGC 073

XHT 16 / XBC 2 / XGC 073

XHT 9 / XBC 2 / XGC 073

XHT 110 / XBT-R 8016 / XKT-R 8016

XHT 123 / XBC 2 / XGC 073

XHT 161 / XBC 2 / XGC 073

XHT 19 / XBC 2 / XGC 073

XHT 11 / XBC 2 / XGC 073

XHT 125 / XBC / 2 XGC 073

XHT 167 / XBC 2 / XGC 073

XHT 194 / XBC 2 / XGC 073

XHT 113 / XBC 2 / XGC 073

XHT 14 / XBC 2 / XGC 073

XHT 18 / XBC 2 / XGC 073

XHT 187 / XBC 2 / XGC 073

Színsk álák
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Cross Mash Bronzk Cross Mash Fehérk Delta Bronzk

Delta Fehérk Flutesk Kura Bronzk

Kura Fehér

MateLux Fehér

Olajág Bronz

Olajág Fehér MateLux Bronzk

Reflexiv Bronzk

A nyílászárók egyedi igényeknek megfelelő üvegbetétekkel is rendelhetők !

Üvegtípusok
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