


Bemutatkozás

 A Sõregi Mester Kft. 1989-ben kezdte meg mûködését egyéni vállalkozásként. A 
megrendelések növekvõ számának köszönhetõen az egyéni vállakozás mára 
kinõtte magát, amely az asztalosmûhely korszerûsítésében, a géppark  és 
létszámunk, továbbá a  termékkínálat bõvülésében egyaránt megmutatkozik. 
Jelenleg a legmodernebb gépek, CNC vezérlésû megmunkáló-központok 
segítségével dolgozunk. Ez lehetõvé teszi számunkra, hogy mind az egyedi 
igényeknek, mind a szérimunkáknak magas színvonalon, precízen  eleget 
tehessünk.  

Termékeink:

-Kültéri ablak, erkélyajtó, bejárati ajtó, spaletta
-Beltéri nyíló- és tolóajtó
-Tûzgátló ajtó
-Irodai berendezés, üzletberendezés
-Konyha-, fürdõszoba-, háló-, gardrób és egyéb bútor
-Komplett belsõépítészet
-Lépcsõ
-Falburkolat
-Intarziával és faragással díszített belsõépítészeti megoldások

Kérésével forduljon hozzánk bizalommal!
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Kültéri nyílászárók

Hõszigetelt kültéri nyílászáróink készülhetnek 68 mm és 88 mm, vagy akár 
vastagabb tokszerkezettel, alumínium borítással. A tokszerkezet vastagságától 
függõen különbözõ vastagságú, fokozottan hõ- és hangszigetelésû, biztonsági  
üvegek kerülhetnek beépítésre. 

A felületkezelés során vízbázisú vastaglazúr rendszert alkalmazunk, melynek 
felhordása géppel történik, kiegészítve a keresztcsapok, bütük fugázásával.

Felhasznált alapanyagok: hossztoldott és toldásmentes luc-, borovi-,  és vörösfenyõ, 
meranti.

A erkélyajtókat és ablakokat Roto típusú vasalattal szereljük.

A kültéri ablakok, ajtók köré egyedi igény alapján belsõ borítás (béléselés), 
ablakpárkány és belsõ spaletta is  kerülhet.

A nyílászárók eleget tesznek az érvényben lévõ európai normáknak és 
rendelkeznek CE jelöléssel.
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Mûemléki  nyílászárók

A mûemlékek és a mûemlék jellegû épületek felújítása során sem kell lemondani a 
megfelelõ hõ- és hangszigetelésrõl. Mûemléki környezetbe illõ, magas technológiai 
minõségi kültéri vagy beltéri nyílászárók, bútorok, belsõépítészeti elemek 
szerepelnek referenciáink között, pl. kapcsolt gerébtokos ablak, tükörablak, belsõ 
spaletta, radiátor burkolat, egyéb falburkolat.
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Beltéri ajtók

A legkedvezõbb árfekvésû beltéri ajtóink a HPL borítású beltéri ajtók, melyeket a 
lakossági igénybevételen túl, közintézmények  részére is ajánljuk. A HPL borítás 
egy karcolásoknak ellenálló kemény felület, mely több színben és struktúrában 
elérhetõ, megegyezõ színû falc élzárással.

A festett MDF ajtóink a modern és polgári lakások részei, köszönhetõen a 
különbözõ marásoknak, profiloknak.

A furnérozott ajtók számtalan variációban rendelehetõek fafaj szerint: tölgy, dió, 
bükk, cseresznye, fenyõ, egzóta fajok: bubinga, makassar, paliszander, továbbá 
kétszer késelt  színezett furnérok.

Számtalan vasalat áll rendelkezésre, a különbözõ igények kiszolgálására a nyíló 
ajtón túl is: harmonika, tolóajtó (fal elõtt, falban futó), tapétaajtó, látszó  vasalat ( és 
falc) nélküli.

Tûz- és füstgátló ajtóink ÉMI minõsítéssel rendelkeznek. Kínálatunkban egyedi 
méretû  30 (T-30) és 60 (T-60) perces ajtók is megtalálhatóak. Tûzgátló ajtó esetén  az 
elõírt vasalatok  tûzgátló kivitelben kerülnek az ajtóval együtt beépítésre, különös 
figyelmet fordítva a szakszerû elõírás szerinti beépítésre. 

T-30
T-60
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Bútorok

A bútorok készülhetnek különbözõ mintájú és rajzolatú furnérokkal (dió, jávor, 
bükk, tölgy, fenyõ, mahagóni, kõris, kétszer késelt furnérok) és laminált bútorlapból 
is. Lehetnek egyszínû festett felületûek, vagy a klasszikus vonalt kedvelõknek 
antikoltak is. A modern hatás a festett üvegezett frontok, vagy a merész furnérok 
fokozhatják.
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Szállodák berendezései
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Lépcsõk

Termékeink között szerepelnek betonlépcsõk, fém vázas lépcsõk, és favázas 
lépcsõk. A különbözõ fafajok és pácok használatával a belsõ térben lévõ elemekkel 
azonos megjelenes érhetõ el.
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2173 Kartal, Kodály Zoltán utca 29.
tel./fax: +36 28 439 463

tel.:06 30 9343 011
info@soregimester.hu
www.soregimester.hu

Sõregi Mester Kft.
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