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AZ ABLAKOK ÉS AJTÓK SZAKÉRTŐJE

NYÍLÁSZÁRÓ ÜZLETÁG



CONFECTOR NYÍLÁSZÁRÓK 
MINŐSÉG, SZAKTUDÁS, TAPASZTALAT

Cégünk több, mint negyed évszázada építőipari generálkivitelezőként végzi mun-
káját, hangsúlyt fektetve munkatársaink szakmai kompetenciájára, termékeink mi- 
nőségére és tevékenységünk lelkiismeretes végrehajtására. Eredeti profilunk, a  
generálkivitelezés mellett fokozatosan építettük fel másik üzletágunkat, a nyílás-
zárók gyártását és kereskedelmét. A szektoron belüli jelentős versenyhelyzetben is 
cégünk a hazai piac biztos szereplőjévé vált.

Nyílászárók széles választékát gyártjuk – válogatott alapanyagokból és megbíz-
ható partnerekkel –, forgalmazzuk és építjük be, közel húsz évnyi tapasztalattal és 
magas színtű szaktudással. Cégünk konstans növekedésének köszönhetően stabil 
piaci részesedéssel bír a hazai nyílászáró piacon. Felismerve a vásárlói igények 
sokrétűségét, és tartva az igényes műszaki színvonalat, színes termékpalettánkkal 
minden kívánalomnak meg tudunk felelni.

Referenciáink között a lakóépületek mellett egyéb ipari, iroda- és középületek 
is megtalálhatók. Cégünk végezte a XV. kerületi mentőállomás nyílászáróinak 
gyártását csakúgy, mint a Fillér utcai vagy a monori Jászai Mari Általános Iskola 
ablakainak és bejárati ajtóinak gyártását és beépítését.

Kapcsolat:

Confector Mérnök Iroda Kft. 
H-1037 Budapest 
Pomázi út 11.

Műanyag nyílászárók  
(gyártás és forgalmazás) 
Tel.: +36-1-387-3142  
Fax.: +36-1-430-0106 
ablak@confector.hu

Alumínium nyílászárók  
(gyártás és forgalmazás) 
Tel.: +36-1-387-3142  
Fax.: +36-1-430-0106 
alu@confector.hu
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MŰANYAG ABLAKOK ÉS ERKÉLYAJTÓK 
SZÉLESRE TÁRJUK A MINŐSÉGET
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1997 óta gyártunk műanyag nyílászárókat, termékeink sokrétűségével képesek 
vagyunk minden igénynek megfelelni, az egyszerűbb műszaki tulajdonságú abla-
koktól a maximális hő- és hangszigetelést biztosító – akár passzívház minősítésű 
– nyílászárókig. Alapelvünk, hogy kiemelkedő minőséget nyújtsunk ügyfeleinknek, 
ezért a kezdetek óta a több, mint 60 éves múltra visszatekintő, német gyártmányú 
REHAU profilrendszerből dolgozunk. 

Komplett, a szükséges kiegészítőkkel ellátott rendszerekkel foglalkozunk, így biz-
tosítjuk a felmerülő műszaki és esztétikai igények megvalósíthatóságát. A termék 
kívánt színe a standard gyári fóliázott profilok mellett közel hatvanféle utólagos 
fóliázás közül választható ki.

Az általunk gyártott, kiváló minőségű REHAU ablakok ár-érték aránya alapvetően 
kielégít minden igényt a hazai piacon, de forgalmazunk lengyel GL System nyílás-
zárókat is. A különleges igényekhez pedig a REHAU GENEO ablakprofilt ajánljuk, 
mely a passzívházakhoz elengedhetetlen extra hőszigeteléssel rendelkezik.

Előnyünket kihasználva –, hogy nem csak forgalmazzuk, hanem kereskedői árrést 
kiiktatva gyártjuk is termékeinket – közvetlen kapcsolatot tudunk ápolni ügyfeleink-
kel a tervezés, a szaktanácsadás és a kivitelezés területén. 

Választékunkban többféle tolóajtó típus is megtalálható: emelő-toló és bukó-toló 
erkélyajtók széles választéka áll vevőink rendelkezésére.
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BEJÁRATI AJTÓK 
BEJÁRAT A BIZTONSÁGHOZ

Nyílászáró üzletágunk másik jelentős eleme a bejárati ajtók gyártása és forgalma-
zása. A REHAU termékekre a rendkívüli stabilitás, a jó hő- és hangszigetelés, va-
lamint a tartós tömítettség jellemző. Minimális karbantartást igényelnek és könnyen 
tisztíthatók. A kazettás, üveges és díszített ajtólappal szerelt REHAU bejárati ajtóink 
paneljeit a Rurik Kft. szállítja, évek óta garantálva a legmagasabb minőséget.

Alumínium termékpalettánk a használati szempontokat szem előtt tartva sokféle 
követelménynek tesz eleget: rendkívül könnyű, kifogástalanul nyitható és csukható. 
Továbbá megfelel a biztonságtechnikai előírásoknak, ami kiterjed a tűzvédelemre, 
a füstgátlásra, a menekülő útvonalakra, és nagy hangsúlyt fektet a betörés- 
biztonságra is. Az esztétikai megjelenés szintén nélkülözhetetlen minden bejárati 
ajtónál. Megkülönböztetünk hőhidas és hőhídmentes rendszereket, melyek közül 
a hőhídmentes csak azonos hőmérsékletű terek elválasztására alkalmas. Az ajtók 
különböző opciókkal rendelhetőek: automata küszöb, szárnyat eltakaró ajtólap,  
pánikvasalat, rádióirányítás.

Egy lakóépület legsebezhetőbb pontja általában az ajtó. A biztonsági kritériumo-
kat figyelembe véve az acél biztonsági ajtócsaládunk a legmegbízhatóbb, valamint 
széles körben felhasználható, esztétikus és tartós. Főként társasházak zárt folyo-
sóiról nyíló lakások bejárati ajtóihoz, panelházak lakásbejárati ajtóihoz vagy üzle-
tek és irodák bejárataihoz optimálisak. Az általános lakásbejárati ajtótól az extrém 
biztonságú antiterrorista kivitelig terjedően gyártunk acél biztonsági ajtótípusokat.



VASALATOK 
STÍLUS ÉS FUNKCIÓ ÖSSZHANGJA 

MACO
MULTI

Biztonságtechnika

MACO vasalat az Ön biztonságáért

Értékesítés: Macolog Center Zrt. | +36 20 944 9039 | info@macolog.hu; kaloczi.robert@macolog.hu
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Az osztrák MACO vasalatrendszer a legkorszerűbb igényeket is kielégíti. Hosz-
szú távú, hibátlan működésre tervezték, a megfelelő légzárás mellett elegendő 
szellőztetési lehetősséggel bír. A MACO MULTI MATIC körbefutó, több ponton 
záródó vasalat a piac felsőkategóriás terméke, alap vagy fokozott biztonsági kivitel-
ben gyártva minden kritériumnak megfelel: biztos védelem a betörés ellen, könnyű 
működtetés, hatékony zárás. Lehetőség van bukó, bukó-nyíló, kétszárnyú bukó-
nyíló, bukó-toló kialakításokra.

Rhapsody és Harmony kilincs sorozatuk stílusában és funkciójában is hibátlan. A 
vásárló minden szükségletére választ ad ergonomikus kialakításával. A fémmagos 
kilincstestre 3 mm műanyag réteg kerül, így felületén nem észrevehetőek az elhasz- 
nálódás jelei. 

A bejárati ajtókhoz szükséges vasalatok alap kivitelei is fokozott zárási hatékony-
sággal készülnek, amelyhez további kiegészítő lehetőségek párosulnak. A kénye-
lem és a biztonság fokozása érdekében létezik motoros és automatikusan záródó 
verzióban is. 



ALUMÍNIUM NYÍLÁSZÁRÓK 
SOKOLDALÚ, RUGALMAS KIVITELEZHETŐSÉG
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Az alumínium nyílászáró kínálatunk az egyszerű szerkezetektől kezdve a design-
alumínium nyílászárókon át, egészen a speciális megjelenésű szerkezetekig, szin-
te mindent magába foglal. Az alumínium alapanyag jól és pontosan alakítható, 
lehetővé téve az egyedi szerkezetek ötletes és minden követelménynek megfelelő 
megvalósítását. Alumínium termékeink közül méltán legismertebb a német Schüco 
profilrendszer. Referenciáink között számos középület, irodaház és magánépület 
büszkélkedik a Schüco alumínium rendszer kedvező műszaki és esztétikai tulaj-
donságaival.

A cégünk által gyártott termékek között a speciális kialakítású alumínium rendsze-
rek, tolóajtók, függönyfalak, tűzgátló szerkezetek és télikertek is elérhetőek, melyek 
sokoldalúságuk miatt minden építészeti környezetben megállják a helyüket, és a 
tervezők által előírt műszaki megoldásokat is teljesítik. Az alumínimum nyílászárók 
biztonsági szerepük mellett kimagasló hőszigetelő képességekkel is rendelkeznek. 
Az alumínium rendszerek számtalan nyitási lehetősége minden igényt, műszaki 
megoldást kielégít.

www.alukoenigstahl.hu

Az ALUKÖNIGSTAHL Magyarországon immár több mint 25 éve a tervezõk, beruházók és fémszerkezetgyártók technológiai partnere az energia
felhasználás minimalizálására törekedõ, magas mûszaki tartalmat igénylõ projektekben. Integrált rendszermegoldásokat kínálunk az automati
zálás és a biztonság területén a kitûzött energetikai és fenntarthatósági célok megvalósításához, valamint szakrétõ tanácsadással szolgálunk.

Funkcionalitás és design tökéletes kombinációja
A fenntarthatóság iránt elkötelezett építészetért



ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 
EGYSZERŰ MEGOLDÁSOK - MAXIMÁLIS HATÁS
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Magyarországon a legkedveltebb árnyékolástechnikai forma a redőnyözés, melyből 
műanyag és alumínium változatokat különböztetünk meg. 

Műanyag redőnyeink két fajtáját különböztetjük meg: elé épített vagy külső tokos, 
fölé épített vagy felső tokos redőnyök.

Alumínium redőnyeinket komplett rendszerként építjük be. A tokszerkezet, a le-
futósínek, a tengely és a lamellázat is alumíniumból készül, ezért hosszabb élet-
tartammal rendelkeznek. Alumínium szerkezeteinkre a zajtalan működtetés, a gör-
dülékeny használhatóság és a fokozott hő- és hangszigetelés jellemző. 

Minden általunk gyártott, illetve forgalmazott műanyag és alumínium nyílászáróhoz 
kínálunk szúnyogháló megoldásokat is. Szúnyoghálóink mindegyike szürke színű 
(az átláthatóság és beárnyékolás legkedvezőbb biztosításának érdekében), UV 
álló, üvegszálas hálóval van szerelve.

Beltéri árnyékolástechnikáink széles textilválasztékban állnak a vásárlók rendel-
kezésére. Közös tulajdonságuk, hogy védenek a nem kívánt belátástól, valamint 
megóvják a bútorokat, lakberendezési tárgyakat a káros, fakító napsugárzástól. 
Kaphatóak roletta, sávroló, reluxa és szalagfüggöny formájában. Kültéri textíl- 
árnyékoló rendszereink, különböző perforáltságú textilekkel gyárthatóak, melytől 
függ a beláthatóság és a napfény bejutásának mértéke. Azaz Típusai a kézi  
mozgatású „Winscreen“ és a szél és rovarálló „Fixscreen“. A zsaluzia egy állítható 
lamellás, optimális kültéri árnyékoló rendszer, mely működtethető kézi hajtókarral, 
vagy motorosan.

A hagyományos megjelenésű, időtálló anyagból gyártott zsalugáterek készülhetnek 
ablaktokra szerelve, vagy saját, nyílászárótól független tokkal. Színválasztékuk pe-
dig a fehér, az aranytölgy vagy a sötétzöld lehet.



PARTNER 
a minőségi ablakgyártásban

REHAU csaknem 60 éve partner a minőségi polimer alapú rendszer-
megoldások fejlesztésében és szállításában.
A CONFECTOR Kft. a REHAU profilrendszereinek alkalmazásával nem 
csak egy termék, hanem egy nemzetközileg is elismert színvonalú szol-
gáltatás mellett döntött. Az 1997 óta tartó sikeres együttműködésünk 
során számos olyan nívós projekten dolgozhattunk együtt, mint a MOM  
lakópark, a Magyar Közút Zrt., vagy a Magyar Telekom irodaházai.
Közös eredményeink és iránymutató, innovatív rendszermegoldásaink 
biztosítják sikereinket a jövő építőiparában.

 •
 C

o
nc

ep
t: 

JS
 M

ed
ia

 T
o

ol
s 

A
/S

 •
 1

01
8 

• 
w

w
w

.js
m

ag
ya

ro
rs

zá
g.

hu

 •
 C

o
nc

ep
t: 

JS
 M

ed
ia

 T
o

ol
s 

A
/S

 •
 1

01
8 

• 
w

w
w

.js
m

ag
ya

ro
rs

zá
g.

hu


