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PVC Nyílászárók
Bejárati ajtók | Ablakok



Háttér
Folyamatos 2-3.000 darabos ajtó és ablak raktárkészlet áll 
vevőink rendelkezésére. Fejlett csomagolás technológiánk 
biztosítja a termékek sérülésmentes szállíthatóságát.
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A CanDo márkáról
A CanDo márkanév alatt a barkácstermékek széles 
választékával találkozhat, ezáltal saját stílust alakíthat ki. A 
CanDo termékek könnyen beilleszthetők szinte valamennyi 
belső térbe.  

Hangulat
Az egyéni hangulat fontos része a valódi otthonnak. A CanDo 
termékekkel ezt könnyen megteremtheti, magának A széles 
választéknak köszönhetően mindig megtalálja az ízlésének 
legjobban megfelelő termékeket.  

Egyszerű beszerelés
A CanDo termékek egyszerűen szerelhetők minden 
környezetbe. Egyértelmű útmutatók segítik a helyes 
beszerelést. A CanDo termékeket nagy odafigyeléssel 
készítjük. Az eredményt azonnal élvezheti.

Minőség
CanDo minőség
A CanDo termékek széles választéka lehetővé teszi, hogy 
otthonában az Önnek megfelelő hangulatot alakítsa ki. A CanDo 
termékekkel szemben magas minőségi követelményeket 
állítottunk fel. Minden termék meg kell feleljen a szigorú 
CanDo elvárásoknak.  Ezt a beszállítóinkkal történő szoros 
együttműködéssel érjük el, amit már a tervezés fázisában 
megkezdünk és a szigorú, precíz áruátvételnél és kiadásnál 
fejezünk be. Ezért vállalunk minden részletre kiterjedő 
garanciát a CanDo termékekre.  
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Használja beépítési szolgálatunkat
Elônyei:
• válogatott szakképzett szakembergárda
•  48 órán belüli helyszíni szemle az ország bármely 

pontján
•  teljeskörű szolgáltatás, minden egy kézben: 

felmérés, bontás, beépítés, helyreállítás, javítás
• gyors, tiszta, pontos munkavégzés

Kérje ajánlatunkat a következő 
telefonszámon
30/635-9666

CA

NDO SZERVIZ
CANDO SERVICE

SZERVIZ

Infovonal
Kérdés esetén hívja a 72/564-437 as 
telefonszámot, vagy tegye fel kérdését 
az info@cando.hu e-mail címen 
keresztül.

Házhoz szállítás
Megrendelését az ország teljes 
területén házhoz visszük. Fejlett 
csomagolás és szállítási technológiánk 
biztosítja a termék sértetlen célba 
érkezését.

Minôség ellenőrzés
Kiszállítás előtt minden egyes darab 
teljeskörûen átvizsgálásra kerül, hogy 
az esetleges hibák már raktárunkban 
kiküszöbölésre kerüljenek.

Ca
nD

o Ellenőrizve
CanDo Ellenőrizv

e✔

24 órás megrendelési 
lehetőség
Rendeléseiket a nap 24 órájában 
fogadjuk faxon illetve e-mailen.

Szerviz és szolgáltatások

Minősitések
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PVC Bejárati ajtók
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3 db 3 dimenzióban állítható ajtópánt 
beépített leemelésgátlóval

5 ponton záródó kilincsműködtetésű 
zárszerkezet

Hőhídmentes alumínium küszöb

Hőszigetelt ornamentikus üvegezés

Állítható zárfogadó vasalat

Tartozék ajtókilinccsel

1. 72 mm vastag 6 légkamrás tokprofil
2.  72 mm vastag 5 légkamrás szárnyprofil
3. Küszöb

1

2
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Temékleírás
A termék tokszerkezete 6 
légkamrás, 72 mm beépítési 
mélységű, nagy keménységű, 
hőhídmentes, kiváló hang. 
és hőszigetelő képességű 
CanDo PVC profilból készül, 
RAL 9016 fehér színben. A 
szárnyszerkezet ugyanezen 
profil 72 mm széles 5 
légkamrás változatából kerül 
legyártásra. A szárny- és 
tokprofilba fűzött, körbefutó 
horganyzott acélmerevítés 
biztosítja a megbízható, 
tartós működést és hosszú 
élettartamot garantál a 
terméknek. Az ajtópanel 24 
mm vastag 1,5 mm-es kétoldali 
PVC lemez borítással, extrudált 
poliuretán hab szigeteléssel. 
Üveges panelek esetében 
az az üvegszerkezet 4-12-4 
mm, mindkét oldalon csincsilla 
üveg. Minden ajtó 5 ponton 
záródó, kilincsműködtetésű, 
görgős, excenteresen 
állítható ajtózárral, 3 darab 3 
dimenzióban állítható, erősített 
ajtópánttal és hőhídmentes 
alumínium küszöbbel van 
szerelve. A tömítés a CanDo 
PVC ablakkal megegyezően 
szürke színű TPV gumitömítés.  
A szerkezetek alapszíne RAL 
9016 fehér, de bizonyos 
típusok aranytölgy színben is 
elérhetők. Az ajtó tartozéka 
fehér portál biztonsági 
ajtókilincs, átmenő csavarral.
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Termék paletta

 Sevilla  Barcelona  Salamanca  Drava

 Velence  Firenze  Milano  Torino

 Ciprus  Capri  Malta  Ibiza  Korzika  Kréta 

 Nevada  Colorado  Montana  Alabama  Oregon  Florida 

BASIC modellek Mellékbejárati ajtók

MEDIUM modellek

EXCLUSIVE modellek

INOX modellek

Ca
nD

o Ellenőrizve
CanDo Ellenőrizv

e✔

Ellenáll akár +60°C 
hőmérsékletnek is. 
Folyamatos napsütés hatására 
sem színeződik el a profil.

Kiemelkedő vízzárási 
tulajdonságok.

Ellenáll a legszélsőségesebb 
időjárási viszonyoknak is.

A termék hangszigetelő 
képességének köszönhetően 
az épület csendesebbé válik.

Több záródási pont szavatolja 
a termék biztonságosságát.
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CA

NDO SZERVIZ
CANDO SERVICE

SZERVIZ
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Kilincs tartozék
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BASIC modellek

 Sevilla  Barcelona  Salamanca  Kilincs tartozék

 Velence  Firenze Milano Torino 

MEDIUM modellek

3 dimenzióban
 állítható pántok

5 pontos 
zárzerkezet

BASIC & MEDIUM modellek
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CA

NDO SZERVIZ
CANDO SERVICE

SZERVIZ

Kilincs tartozék
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EXCLUSIVE modellek

 Ciprus Capri Malta

 Ibiza Korzika Kréta

Kilincs tartozék

3 dimenzióban
 állítható pántok

5 pontos 
zárzerkezet

EXCLUSIVE modellek
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CA

NDO SZERVIZ
CANDO SERVICE

SZERVIZ

Kilincs tartozék
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INOX modellek

 Nevada  Colorado   Montana 

 Alabama Oregon  Florida

Mindkét oldalon INOX 
fémdíszítés

Kilincs tartozék

3 dimenzióban
 állítható pántok

5 pontos 
zárzerkezet

INOX modellek
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Kilincs tartozék Beszerelő vas

Biztonsági zárbetét 40/50 mm

Felülvilágító ablak  Oldalvilágító ablak

• 72 mm vastag 5 kamrás tokprofil
• Uw 1,1 W/m2K argon gázzal töltött LOW-E üvegezés, 4-16-4 mm
• Acél merevítésű oldaltvilágító ablak csincsilla üvegezéssel

Oldal- és felülvilágítók

Alkatrészek, kiegészítők
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PVC Ablakok
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(6 légkamrás PVC ablak)
A termék 6 légkamrás, 70 
mm beépítési mélységű, nagy 
keménységű, hőhídmentes, 
kiváló hang. és hőszigetelő 
képességű CanDo PVC 
profilból készül, RAL 9016 
fehér színben. A szárny- és 
tokprofilba fűzött, körbefutó 
horganyzott acélmerevítés 
biztosítja a megbízható, 
tartós működést és hosszú 
élettartamot garantál 
a terméknek. Az ablak 
üvegezése 24 mm vastagságú 
(4-16-4 mm kiosztású) 
k=1,1 W/m2K hőátbocsátási 
tényezőjű, lágyfém 
bevonatos (LOW-E) üveg, 
argon gázzal töltve. Minden 
ablak GU típusú, ezüst színű, 
egészében szabályozható 
bukó-nyíló vasalattal 
van szerelve. Kétszárnyú 
ablakoknál a nyíló szárny 
nyitása egykaros vasalattal 
történik. Minden CanDo 
nyílászáró gyárilag szürke 
TPV gumitömítéssel készül, 
mely ellenáll akár -60°C - 
+70°C hőmérsékletnek is. 
A termékekhez a kilincset, 
tartozékként, díjmentesen 
biztosítjuk.

PVC Ablakok
Termékleírás
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Egyszárnyú
58 x 58 cm
58 x 88 cm
58 x 118 cm
88 x 58 cm
88 x 88 cm
88 x 118 cm
88 x 148 cm
118 x 118 cm
118 x 148 cm

Erkélyajtó
88 x 208 cm

Kétszárnyú
118 x 118 cm
118 x 148 cm
148 x 118 cm
148 x 148 cm

Profil: 6 légkamrás, 70 mm beépítési mélységû, nagy 
keménységû, hôhídmentes, kiváló hang és hôszigetelô 
képességû CanDo PVC profil szárny- és tokprofilba 
fûzött, körbefutó horganyzott acélmerevítéssel
Üvegezés: 2 rétegû Ug=1,1 W/m2K hôátbocsátási 
tényezôjû 24 mm vastagságú (4-16-4 mm kiosztású), 
lágyfém bevonatos (LOW-E) üveg, argon gázzal töltve. 
Vasalat: GU-CYGNUS típusú, ezüst színû, egészében 
szabályozható bukó-nyíló vasalat, kétszárnyú 
ablakoknál a nyíló szárny nyitása egykaros vasalattal
Gumitömítés: szürke TPV gumitömítés

A termékekhez a kilincset tartozékként 
díjmentesen biztosítjuk!

Elérhetô színek: 

Fehér Aranytölgy* Mahagóni*
*A jelölt színek rendelésre

Egyedi méretű és kialakítású 
ablak 4 hetes átfutási idővel 
rendelhető!

A termék 4 kamrás 60 mm 
beépítési mélységű változatban 
is kapható!

Ca
nD

o Ellenőrizve
CanDo Ellenőrizv

e✔

DELUXE S-70
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PVC Ablakok
Termékleírás – Ablak 3 rétegű üvegezéssel

3
3 rétegű üveggel!

A termék 6 légkamrás, 70 
mm beépítési mélységű, 
nagy keménységű, 
hőhídmentes, kiváló hang. 
és hőszigetelő képességű 
CanDo PVC profilból készül, 
RAL 9016 fehér színben. 
A szárny- és tokprofilba 
fűzött, körbefutó horganyzott 
acélmerevítés biztosítja a 
megbízható, tartós működést 
és hosszú élettartamot 
garantál a terméknek. Az 
ablak üvegezése, 3 rétegű 
Ug=0,7 W/m2K hőátbocsátási 
tényezőjű 36 mm vastagságú 
(4-12-4-12-4 mm kiosztású), 
lágyfém bevonatos 
(LOW-E) üveg, argon gázzal 
töltve. Minden ablak GU 
CYGNUS típusú, ezüst színű, 
egészében szabályozható 
bukó-nyíló vasalattal 
van szerelve. Kétszárnyú 
ablakoknál a nyíló szárny 
nyitása egykaros vasalattal 
történik. Minden CanDo 
nyílászáró gyárilag szürke 
TPV gumitömítéssel készül, 
mely ellenáll akár -60°C - 
+70°C hőmérsékletnek is. 
A termékekhez a kilincset, 
tartozékként, díjmentesen 
biztosítjuk.
 A termék 5 hetes szállítási 
határidővel rendelhető, a 
fehér mellett aranytölgy és 
mahagóni színben. 



 

Műszaki leírás
DELUXE S-70

Ko-extrudált dekoratív 
üvegző lécek

RAL 9016 fehér szín

Erős, tartós fülek 
biztosítják az egyszerű 
csatlakozást a 
kiegészítő profilokhoz

Szürke TPV gumitömítés 
-60°C - +70°C között 
ellenálló

Masszív U-acél 
merevítés a tokban és a 
szárnyban
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Tok szélesítéshez30 mm vastag toktoldó profil

Két nyilászáró hézag és légmentes 
összeillesztéséhez

Soroló profil

Beszerelő vas PVC takaróléc 30 és 50 mm 
szélességben, 220 cm szálban

20

Alkatrészek, kiegészítők
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Ablakpárkányok
Beltéri könyöklők (PVC)
•  Anyaga kemény PVC, felülete HPVC fóliával 

bevonva
•  Méretek: szélesség 20, 25, 30 cm, 

hosszúság: 94, 124, 154 cm
• Ellenáll a karcolásnak, víznek, napsugárnak

Kültéri párkányok (alu extrudált)
• Anyaga extrudált alumínium
• Méretek:  szélesség 21, 26 cm,  

hosszúság: 94, 124, 154 cm
• Időjárási hatásokkal szemben ellenálló
• Minimális hőtágulás

Aranytölgy PVC

Fehér PVC

Márványos PVC

Barna alu

Fehér alu 21
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Alumínium reluxa
Ez a reluxa a CanDo Deluxe ablakokhoz lett tervezve
• Egyszerűen felszerelhető
• Esztétikus, profilhoz simuló kialakitás

Méret választék CanDo ablakokra

Egyszárnyú
58 x 58 cm
58 x 88 cm
58 x 118 cm
88 x 58 cm
88 x 88 cm
88 x 118 cm
88 x 148 cm
118 x 118 cm
118 x 148 cm

Kétszárnyú
118 x 118 cm
118 x 148 cm
148 x 118 cm
148 x 148 cm

Erkélyató
88 x 208 cm
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Egyszárnyú
58 x 58 cm
58 x 88 cm
58 x 118 cm
88 x 58 cm
88 x 88 cm
88 x 118 cm
118 x 118 cm
118 x 148 cm

Kétszárnyú
118 x 118 cm
118 x 148 cm
148 x 118 cm
148 x 148 cm

Elérhetô színek: 

Fehér Aranytölgy* Mahagóni*
*A jelölt színek rendelésre

• 6 kamrás 70 mm-es profil!
• 1,1 K értékû Low-E üvegezés
• erős acél merevítés
• ívelt üvegezőléc
•  minden ablak bukó-nyíló vasalattal szerelve
• kilincs tartozék

Ca
nD

o Ellenőrizve
CanDo Ellenőrizv

e✔

DELUXE S-70

3 db 3 dimenzióban 
állítható ajtópánt beépített 
leemelésgátlóval

5 ponton záródó 
kilincsműködtetésű 
zárszerkezet

Hőhídmentes alumínium küszöb Állítható zárfogadó vasalat

Profil: 6 légkamrás, 70 mm beépítési mélységû 
tokszerkezet, nagy keménységû, hôhídmentes, 
kiváló hang és hôszigetelô képességû CanDo PVC 
profilból. 70 mm széles 5 légkamrás szárnyszerkezet 
a szárny- és tokprofilba fûzött, körbefutó horganyzott 
acélmerevítésseé
Ajtópanel: 24 mm vastag 1,5 mm-es kétoldali PVC 
lemez borítással, extrudált poliuretán hab szigeteléssel. 
Üveges panelek esetében az az üvegszerkezet 4-12-4 
mm, mindkét oldalon csincsilla üveg. 
Zárszerkezet: 5 ponton záródó, kilincsmûködtetésû, 
görgôs, excenteresen állítható ajtózár, 3 darab 3 
dimenzióban állítható, erôsített ajtópánttal
Küszöb: hôhídmentes alumínium küszöb
Gumitömítés: szürke TPV gumitömítés
Az ajtók tartozéka fehér portál biztonsági ajtókilincs, 
átmenô csavarral.

Összefoglaló
Ablak modellek

3 dimenzióban
 állítható pántok

5 pontos 
zárzerkezet

Kilincs tartozék

 Nevada  Colorado  Alabama  Oregon  Florida  Montana  

BASIC modellek
Mellékbe-
járati ajtók

 Sevilla  Barcelona Salamanca Drava

 Velence Firenze Milano Torino

 Kréta Ibiza Malta Ciprus  Capri  Korzika

MEDIUM modellek

EXCLUSIVE modellek

INOX modellek
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Elérhető DIY vagy do-it-yourself bolt

További információért látogasson el a 

www.cando.hu 
weboldalra.

CanDo® 0xyza-04/2012 Szedési- és nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. 
A kiadvány tartalma jogilag nem kötelező erejű. A CanDo® egy bejegyzett védjegy.


