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www.pandooraajto.hu 



Bemutatkozás 

Családi vállalkozásunk 2018. nyarán alakult. Beltéri 

ajtók forgalmazásával foglalkozunk, melyek minőségi-

ek, modernek, hő– és hangszigeteltek. Ajtóink széles 

skálájával igyekszünk megfelelni minden ízlésnek és 

pénztárcának. 

Termékeinket magyarországi forgalmazóként közvet-

lenül Európa második legnagyobb beltéri ajtógyárától 

szerezzük be, így próbáljuk elérni, hogy a régió leg-

jobb árait tudjuk biztosítani Önöknek. Ezt folyamato-

san megújuló akciókkal, illetve nagyobb mennyiség 

rendelése esetén egyedi árképzéssel is segítjük, vala-

mint szakmai és viszonteladói partnereinket további 

kedvezményekkel  várjuk. 

Debrecen szívében, mindenki által jól megközelíthető 

helyen található exclusive bemutatótermünk, ahol 

katalógusunkon kívül kiállítva is megtekinthetik egyre 

bővülő kínálatunkat, hiszen tudjuk, hogy élőben—

megtapintva a textúrákat, látva a színek világát—

sokkal egyszerűbb a megfelelő ajtó kiválasztása. Üzle-

tünk kialakítása során egyik fő szempontunk az volt, 

hogy gazdag színvilágban, (festett falak és tapéta min-

ták), otthonos hangulatban mutassuk be ajtóinkat, 

ezzel is segítve Önöket döntésük meghozatalában. 

Szaküzletünkben beszerezhetik az ajtókhoz nélkülöz-

hetetlen kiegészítőket, szerelési anyagokat, valamint 

munkatársunk további szakmai tanácsokkal is készsé-

gesen áll rendelkezésükre. 

Várjuk Önöket szeretettel üzletünkben! 



Ipartelep 

Az ECO Euro Doors egy kizárólag román tőkerésszel 

rendelkező társaság.  A gyár építése 2009-ben fejező-

dött be, felszereltségét tekintve nagy teljesítményű 

berendezésekkel, a legmodernebb ipari robotokkal 

van ellátva. A termelés elsősorban beltéri ajtók és 

tetőtéri lépcsőfeljárók gyártására koncentrál. A szinte 

végtelen bevonatválasztéknak köszönhetően a leg-

jobb anyagokat (MDF, HDF, fa tömör gyantafa, bükk-

fa) használják, hogy minden vevő igényét maximálisan 

ki tudják elégíteni. A folyamatos gyártás és gyors szál-

lítás érdekében nagy mennyiségű alapanyagot hal-

moznak fel és tárolnak a hatalmas raktárakban.  

60.000 m2 összterület 

5.000 m2 gyártócsarnok 

3.000 m2 nyersanyag raktár 

10.000 m2 késztermék raktár 

A gazdag választékú, prémium minőségű és szabvá-

nyos kivitelű termékek minden ügyfélkört megcéloz-

nak: magánházak, társasházak, irodák, panziók, hote-

lek stb. A minőségi termékeket nagy választékban, a 

lehető legoptimálisabb ár-érték arányban kínáljuk 

mind szabvány, mind egyedi méretezés alapján. 

Ajtóink modern kialakítása, barátságos textúrája 

könnyen illethető belső terek díszítéséhez. Az ajtók 

teljesen összeszerelt állapotban érkeznek a vásárlók-

hoz, ez nagyban megkönnyíti azok beszerelését. 

Reméljük, hogy Önt is mihamarabb elégedett vásárló-

ink népes táborában köszönthetjük! 

 



TEXTURÁLT 

FELÜLET 



Tömörfa és ECO 3D 

Leírás 

Az R80 fa ajtók 5 rétegű gyantás puhafa belső szigeteléssel készülnek, mely könnyen illeszkedik mind a belső, mind 

a külső kerethez, ezzel kiváló minőséget és stabilitást eredményezve.  

Az ECO 3D texturált felületű ajtóinkat újdonságként mutatjuk be termékeink között, melyeket a modern piaci igé-

nyek alapján terveztünk, kiegészítve a meglévő kínálatot, ezzel egyidejűleg fenntartva a versenyképes árakat! A 

felületek bármely MDF  - akár mintás vagy üveges -  ajtóra rávihetők. 

Az ajtók standard beszerelési méretei: 

2020 mm x 660 mm; 760 mm; 860 mm 

Megrendelésre egyedi méretű ajtók is készítetthetők, illetve dupla ajtó is rendelhető. 

Színválaszték: 

  Maria              Doina               Elena             Tölgy 3D             

 Antracit              Dió                 Fehér             Szürke             Dió 2             Fenyő           Wenge 



B2 



ECO R80   -  Fém dekorral 

Leírás 

Az  ajtólap és a keret MDF elemekből készül, belsejében méhsejt szigeteléssel, amelyre az ajtók lapjait ragasztással  

visszük fel. Az ajtókeret szintén a választott színű fóliával készül. A szállítás közbeni sérülések elkerülése érdekében 

ideiglenesen egy MDF szalagot rögzítettünk az ajtó alján, amelyet felszerelés előtt el kell távolítani. 

Az R80 ajtók standard beszerelési méretei: 

2020 mm x 660 mm; 760 mm; 860 mm 

Egyedi méretezéssel is rendelhető. 

Színválaszték: 

  Maria              Doina               Elena           Tölgy 3D         Antracit        

 Antracit             Dió                 Fehér             Szürke               Dió 2             Fenyő            Wenge 

A1 A2 B1 B3 



    Gol D3 



ECO R80 modellek  

Gol II Gol D Gol D3 Gol D2 

P 2 P 1 P 3 

N 1 

P 4 

N 2 N 3 N 4 



N 2 



ECO R80 modellek 

E 1 E 2 E 5 E 6 

M 4 M 2 M 1 M 3 



       IOANA 



ECO R80 — Új generáció 

Leírás 

A cellás ajtó a következő elemekből tevődik össze: ajtólap és ajtókeret. Az ajtólap tömör elemekből készül, belül papír méh-

sejttel, amelyre a fóliát ragasztással rögzítik. Az ajtókeret két oszlopból és egy kereszttartóból áll, tömör fából. 

Az R80 ajtók standard beszerelési méretei: 

2020 mm x 660 mm; 760 mm; 860 mm 

Egyedi méretezéssel is rendelhető. 

Színválaszték: 

 

  ALEXANDRA        RALUCA 

  Maria         Doina            Elena        Tölgy 3D       Antracit             Dió             Fehér           Szürke           Dió 2          Fenyő         Wenge 



  MIHAELA 



ECO  -  Modern 

Új színválaszték kizárólag ezekhez a modellekhez: 

    MIRELA 

Leírás 

A modern ajtók szigorú vonalvezetésükkel  a modernizmus jellegzetességeit illusztrálják anélkül, hogy  feláldoznák a fa meleg-

ségét és harmóniáját.  A Modern ajtók állítható keretei MDF panelekből készülnek, az ajtólap pedig  MDF panelek és szatén 

üvegcsíkok váltakozásából áll.   

Az R80 ajtók standard beszerelési méretei: 

Dekor fóliás: 2020 mm x 680 mm; 780 mm; 880 mm; festett: 2050 mm x 680 mm; 780 mm; 880 mm 

Egyedi méretezéssel is rendelhető. 

  MIHAELA 

    Ipe Milk          Dab Antracit            Cedr               Morissette           Fehér                 Weomge 

 Fehér          RAL7032      RAL7038      RAL7042       Antracit         Fekete 



 C 1 



ECO   -  Classic 

Leírás 

Ezt az elegánsan klasszikus, letisztult formájú ajtót  -  mely modern világunkban is kiválóan megállja a helyét  -  a 

múlt szelleme ihlette, melyet az évek alatt megszerzett tapasztalatokkal ötvöztek. 

Az ajtók ár-érték arányban versenyképesek! 

Az R80 ajtók standard beszerelési méretei: 

2020 mm x 660 mm; 760 mm; 860 mm 

Egyedi méretezéssel is rendelhető. 

Színválaszték: 

  Maria         Doina            Elena        Tölgy 3D      Antracit             Dió             Fehér           Szürke            Dió 2          Fenyő         Wenge 

C 2 C 4 C 5  C 6 



RAL 7042 



Premium Living  -  Robust 

Leírás 

A Prémium Living festett ajtók sorozata  tömör, minőségi puhafa kerettel rendelkezik, az ajtólapok profilozott HDF 

lapokból készülnek. Az ajtó belseje méhsejt szigeteléssel van megerősítve, ami  rugalmas szilárdságot és könnyű 

kezelhetőséget biztosít. A kontúros minta tökéletes vonalegyesúlyt biztosít bársonyos tapintású felülettel. A ter-

mék selyemfényű, tükörsima festését  a legmodernebb robotok végzik vízbázisú zomác festékkel.  

Az ajtók standard beszerelési méretei: 

2050 mm x 660 mm; 760 mm; 860 mm 

Egyedi méretezéssel is rendelhető. 

Színválaszték: 

 

Fekete Fehér 

Fehér          RAL7032      RAL7038      RAL7042        Antracit        Fekete 



Retezat 



Premium Living 

Calimani Calimani 

üveggel 

Retezat 

Gurghiu 

Sureanu 

üveggel 

Cindrel 

Ciucas Parang 



Cindrel 



Premium Living 

Sureanu Iezer 

 



HDF-T 



Class Living 

HDF HDF-D HDF-S  SIDE 

Leírás 

A cellás HDF ajtók belsejében található papírméhsejt szigetelésre az ajtólapot ragasztással rögzítik. Az ajtók       

keretei fából készülnek. 

 

Az R80 fa ajtók standard beszerelési méretei: 

2050 mm x 660 mm; 760 mm; 860 mm 

Egyedi méretezéssel is rendelhető. 

Színválaszték: 

 

Fehér          RAL7032      RAL7038      RAL7042        Antracit        Fekete 

HDF-P HDF-L 





Egyéb HDF modellek 

HDF-T Gol 1 HDF-T Gol 2 HDF-T Gol 3 HDF-S Gol 

HDF Gol SIDE Gol II Promo festetlen HDF festetlen 

Felületük erezett. Színválaszték: 

        Fehér                       Antracit                    Fekete 





Tolóajtók  -  ECO 

  Maria         Doina            Elena         Tölgy 3D      Antracit             Dió               Fehér           Szürke            Dió 2           Fenyő         Wenge 

Leírás 

Az ECO tolóajtók előnye a gazdaságos élettér biztosítása. A modern design-nak és a barátságos textúráknak kö-

szönhetően könnyen illeszthetők a helyiség díszítésére használt anyagokhoz. Az ajtók stabil felfüggesztéséhez     

Designe Line vagy Hercules szerkezeteket javaslunk. 

Tartalom: 

Üveges vagy teli ajtólap, MDF keret, méhsejt szigetelés, rejtett fogantyú. 

Tolóajtó bármely típusú ajtóból (MDF, HDF, tömörfa), illetve bármilyen mintával és színben rendelhető ! 

Méretezés: 

2060 mm x 850 mm; 950  mm 

Egyedi méretezéssel is rendelhető. 

Színválaszték: 

Fenyő Doina Maria Elena 



REA tolóajtó szett TEMIDA tolóajtó szett 

LUNA tolóajtó szett IZYDA tolóajtó szett 

rejtett fogantyú     szerelt fogantyú 

Tolóajtó szerkezetek 



 

Az Eco Euro Doors ajtók minőségi nyilatkozata: 

A megfelelősége az NR.001SC-02/634-2019. számú építőipari engedély igazolja. 

A vizsgálatokat végző laboratórium neve: és címe: 

INCD URBAN INCERC Cluj Napoca, Calea Floresti, nr. 117. 

Jótállási feltételek: 

Az Eco Euro Doors garanciát vállal termékeire, amennyiben az szakszerűen van beszerelve az utasítá-
soknak megfelelően.  

A jótállási idő a vásárlási okmányok (számla, nyugta) feltüntetett eladási dátumától kezdődik. Az Eco 
Euro Doors ajtók garancia ideje 24 hónap, a jótállási szolgáltatásokat a jótállási igazolással, a vásárlást 
igazoló okmányok együttes bemutatásával lehet igénybe venni. 

Nem minősül garancia feltételnek: 

• az összeszerelést illetéktelen személyek vagy cégek végzik 

• átfestések, festési javítások, karcolások, törések, ütések, más jellegű mechanikai sérülések, me-
lyek az átvételkor nem lettek igazolva 

• hiányzik a jótállási igazolás, a vásárlást igazoló számla vagy nyugta 

• A termék bármilyen módosítása 

• nem megfelelő tárolás, agresszív vegyszerekkel való tisztítás (hab, szemcsés súrolószer stb.) 

• állatok vagy más külső tényezők által okozott károk 

• nedves munkálatok elvégzése az ajtók felszerelése után (járólap, fali burkolat, festés stb.) 

• olyan hibák, melyek a termék beszerelése előtt nem lettek megállapítva. 

Amennyiben a terméket a vevő a vásárláskor elfogadottnak tekinti, abban az esetben később panaszo-
kat nem fogadunk el (kivéve az ajtó rejtett hibája). A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért, 
melyeket a terméken ragasztószalag, vagy egyéb nem megfelelő rögzítő eszközök használata okozott. 

Biztonsági szabályok 

Javasoljuk, hogy szakember segítségével szereljék be az ajtókat.  

Az ajtót nedvességforrás nélküli helyre lehet felszerelni (30-60%-os páratartalom).  

Nem alkalmazható 60%-os páratartalmat meghaladó helyeken (uszoda, gőzfürdő stb.) Az összeszere-
lést az ajtóknak a környezethez való alkalmazkodása után kell elvégezni a deformációk elkerülése ér-
dekében.  

A keret beszerelése után tilos nedves munkák végzése (pl. önterülő aljzatkiegyenlítés, homokkő, csem-
pe, járólap, falburkolat ragasztása stb.)  

Olyan helyiségekben, ahol a padlót bő vízzel mossák, a felszerelés előtt a lap alsó részét és az ajtókere-
tet szilikonnal kell védeni és a felszerelés után a keret és a padló közötti csatlakozást, valamint a keret 
és a fal közötti csatlakozást szilikonnal kell lezárni.  

Az ajtók tisztítása kímélő bútortisztító szerekkel, vagy enyhén nedves ruhával történjen. 



PAN-DOOR-A Ajtó Kft. 

Kapcsolattartó: Miron Gábor 

Tel.: 06-20/293-5371 

E-mail: pandoora2020@gmail.com 

Web: www.pandooraajto.hu 

Az ECO EURO DOORS magyarországi forgalmazója 


