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RÓLUNK

A Mobilcom Impex SRL 1995-ben alakult, lelkes, a ter-

mészetet, fát, asztalos szakmát szerető és ismerő em-

berekből.  A  vállalat  az  első  pillanattól  magántulaj-

donban volt és az elmúlt több mint 24 év során nem 

változott. Tevékenységi körünket kültéri minőségi 

fa nyílászáró-bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó és beltéri 

ajtók gyártására orientáltuk. Fejlett technológiájú ber-

endezéseink, 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 legprofibb CNC vezérlésű gépek 

használatáig.

Mit nyújtunk ügyfeleinknek?

Minőséget, ami szakmai hátterünknek köszönhető. 

Termékeink megalkotása során a természet, an-

nak formái és anyagai inspiráltak bennünket. Ha 

szeretne egy darabot a hargitai vidékből otthonába is, 

válasszon bennünket!
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BEJÁRATI AJTÓK

Fa bejárati ajtóinkat a kor követelményeinek megfelelően, az

Ön egyedi elképzelése alapján készítjük el, az elérhető legjobb

minőségű alapanyagokat felhasználva. Termékeink jellemzői a 

természetes anyagok, az időtállóság és a folyamatos fejlesztésünk 

eredményeként megvalósult kompromisszumok nélküli minőség.

Kültéri ajtóink megfelelnek az európai normáknak, minőségi fa

alapanyagból készülnek hőszigetelt üveggel, kényelmet és biz-

tonságot nyújtanak. Milesi vizes bázisú lazúrral felületkezeljük őket, 

hogy hosszú évekig tartósak és dekoratívak legyenek. Megren-

delés esetén az építési helyszínen felmérjük az elkészült falnyílások 

méretét, igény szerint a kiszállítást és a beépítést is vállaljuk.
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Előnyök:

Egyedi elképzelések, formák 

megvalósítása

Válogatott minőségi tömörfa, kompozit 

alapanyag

Külső-belső oldali színeltérések, egyedi 

színállítási lehetőségek, antikolás

Hőszigetelt üvegezés

A bejárati ajtó formájának igazítása a ház 

stílusához
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A termékek anyaga rétegragasztott, 

üvegezése fokozottan hőszigetelt és 

vasalat rendszerük több ponton záró-

dik. Az igényesen kiválasztott bejárati 

ajtó fontos szerepet tölt be a ház hom-

lokzatán, amely hosszútávon garantálja 

a ház esztétikáját.
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ZSALUK

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 idő-

járás viszontagságaival szemben, környezetbarát módon.

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 népszerűségnek 

örvend. 

A zsalugáterek megrendelhetőek fixlamellás és mozgatható kivi-

telezésben, szélességük függvényében lehetnek

egyszárnyúak, kétszárnyúak vagy többszárnyúak.
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ABLAKOK

Fejlett technológiánknak köszön-

hetően bármilyen íves, szöges 

szerkezetet, egyedi formát kivitelezünk. 

Termékeinket több alapszínben for-

galmazzuk, választható üvegezéssel és 

kilincsekkel. Ablakainkat üveg közötti, 

ragasztott vagy valódi vésett osztókkal 

is igényelhetik ügyfeleink.
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BELTÉRI AJTÓK

Lakása felújításnál vagy a családi ház építésénél, fontos hogy a 

beltéri ajtók egy lakóhelyiségben ne csak az átjárás biztosítására 

és a helyiségek elválasztására szolgáljanak, hanem a lakberen-

dezés 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.  A fa beltéri ajtók között az egyik közkedvelt mego-

ldás 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. 
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Mobilcom Impex SRL
1 Dec. 1918 utca, 7 szám
Székelyudvarhely,
Hargita megye – 535600 RO
Mobil: +40-745-427-956
Fax: +40-266-212-045
Email: office@mobilcomimpex.ro
www.mobilcomimpex.ro

Magyarországi telephely:

Ajtó Ablak Nagyker Kft

1182 Budapest, Péterhalmi út 8
Mobil: 0036302613065
Email: ajtoablakkisker@gmail.com, 
ajtoablaknagykerkft@gmail.com
www.ajtoablakdepo.hu  


