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Cégtörténet
A Hungary-Holz Kft. 1997. január 7-én alakult édesapám, Haj-
nal Ernő vezetésével, aki faiparos tevékenységét 1964. január 
2-án kezdte. A cég 100 % magyar tulajdonban van. A fa szere-
tetének és az igényes megrendelőknek köszönhetően cégünk 
létszáma fokozatosan gyarapszik. Az elért sikerek a Hungary-
Holz Kft.-t a Tápió Vidék egyik legjelentősebb faipari üzemévé 
tették. (Persze ez nem azt jelenti, hogy csak a Tápió Vidéken 
vállalunk munkát) Alapvető igényünk, hogy a precíz kivitel 
mellett, kedvező árat és maradandót alkossunk. A korszerű 
alapanyagoknak és felületkezeléseknek köszönhetően a fa „A 
bölcsőtől már elkísér az egész életen át!”.

Gyártási folyamat
ISO 9001:2000 tanúsítvány szerint

• Fő tevékenységek
Többségében egyedi kül- és beltéri nyílászárók gyártása. Kültéri nyí-
lászáróinkat alap esetben LOW-E fémbevonatos, argon gázzal töltött 
üveggel látjuk el, melynek a hőátbocsátási értéke 1,0 W/m2K. Igény 
szerint a legmagasabb hőtechnikai követelményeket is kielégítő 3 
rétegű üvegezés is megrendelhető, melynek hőátbocsátási értéke 
0,6 – 0,7 W/m2K. 
Kérésre a nyílászárókat felületkezeljük, illetve beépítjük.
Garanciánk 5 év, beltéri nyílászárók esetén 2 év.
Lehetőség van akár 10 év teljes körű garancia megszerzésére is. 
(a feltételek irodánkban megtekinthetőek) A kültéri nyílászárók 
holz therm® márkája nemzetközi védettséget élvez.

• Főbb termelő eszközök
CNC Okoma ablak és ajtógyártó központ, Okoma leszabó és csapozó 
automata, FREUD típusú ívelt gyártó, kontaktcsiszológép, profilcsi-
szoló, 3, 4 és 9 fejes Weinig profilozógép, különböző fűrész, gyalu, 
és marógépek. Nagynyomású Kremlin és Wagner festékszóró be-
rendezés, Vanicek  szárító kamra. Továbbá rendelkezünk 3 db teher-
gépkocsival melyből 2 db nyílászárók szállítására van kialakítva.

• Alapanyag származási helye
Faanyag: Belorusszia, Szibéria és Indonézia
Vasalatok: Ausztria és Németország
Felületkezelő anyag: Németország, Olaszország
Üveg: Magyarország

• Felületkezelés
Az ablakok, erkélyajtók fafelülete különböző időjárási hatásnak és 
környezeti hatásoknak van kitéve. Napfény, eső, hó és mechanikai 
igénybevétel is befolyásolja a faszerkezetet. 
Felületkezelésünk révén 10 év gondozásmentesség érhető el, 
amennyiben évente kétszer kezelik az általunk forgalmazott ápoló- 
és tisztítószerrel, melynek előnye, hogy a felújítási intervallum jelen-
tősen megnövelhető /részletekről érdeklődjön személyesen/.
A felületkezelés folyamatában háromszor mártjuk a nyílászárókat: 
mártókádba szállekötővel, majd a választott színű lazúrban, majd 
töltőalapozóba. Végül egy nagynyomású szóróberendezéssel maga-
san pigmentált lakkot fújunk a nyílászárókra. A megrendelő kérése 
alapján egy vagy két rétegben. Továbbá cégünknél megvásárolható-
ak a REMMERS cég által gyártott faipari felületkezelő és ápolóanya-
gok teljes kínálata.
Vevőink szemléletmódját híven tükrözi a következő idézet: 
„Jót jóból, természeteset fából”.

További munkáinkat illetve referenciáinkat honlapunkon megtekinthetik:
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Általános információk
A holz therm® típusú kültéri fa nyílászárók 12 %- os, beltéri 
nyílászárók 8 %-os nedvességtartalomra szárított, három ré-
tegből ragasztott, vetemedés- és görcsmentes alapanyagból 
készülnek. Az alapanyag alap esetben hossztoldott borovi 
fenyő, de a nyílászárók készülhetnek lucfenyőből, vörös-
fenyőből, tölgyből, merantiból, toldásmentes kivitelben. 
A nyílászárók a rétegragasztásnak köszönhetően veteme-
dés mentesek. A nyílászárók kivitelüket tekintve lehetnek: 
-szögletesek, -alakosak, valamint ívesek. A felületkezelés 
REMMERS hydro bázisú felületkezelő anyaggal, színskáláról 
választható színnel történik.
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Bejárati ajtók
A bejárati ajtók 70*123 mm-es méretű szelvényből készülnek. 
A vasalat bejárati ajtóknál GU MR/R 2 acélcsap+2 görgős ki-
lincsműködtetésű zár szerkezet, fúrás és saválló zárbetéttel, 
valamint Hoppe típusú kilincsel, BKV típusú leemelés gát-
ló pánttal. A megfelelő lég- ill. vízzárást alap esetben dupla 
soros EPDM/Szilikon embrio profil felhasználásával érjük el. 
A küszöb hőhídmentes alumínium. Az üveg argon gázzal töl-
tött, melynek hőátbocsátási Ug értéke 1.0 W/m2K és 34 dB 
hangszigetelésű. Egyedi igény esetén rendelhető más, egyéb 
üvegféle is, pl.: biztonsági, domborított, katedrál, savmara-
tott, csiszolt, ólomüveg stb. Nyitásmódok: -oldalt nyíló, -ol-
dalt-fix, -középen felnyíló, -középen felnyíló- asszimetrikus.



Ablakok
Az ablakok 70*83 mm-es méretű szelvényből készülnek. A vasalat 
ROTO NT, hibás működtetésgátlóval, résszellőztetővel kilincsfú-
rás és kiemelés elleni védelemmel valamint Hoppe Tokyo típusú 
kilinccsel. Az üveg argon gázzal töltött, melynek hőátbocsátási 
értéke 1.0 W/m2K és 34 dB hangszigetelésű. Igény szerint a 
legmagasabb hőtechnikai követelményeket is kielégítő 3 rétegű 
üvegezés is megrendelhető, melynek hőátbocsátási értéke 0,6 – 
0,7 W/m2K. Egyedi igény esetén rendelhető más, egyéb üvegféle 
is, pl.: biztonsági, katedrál, savmarattott, csiszolt, ólomüveggel. 
A megfelelő lég- ill. vízzárást egysoros gumitömítés biztosítja. 
(igény estén lehet duplasoros is).
A vízelvezetésről szoknyás vízvető és szárnyperemtakaró gon-
doskodik olív v. ezüst színben.
Nyitásmódok: -fix, -oldalt nyíló, -bukó, -bukó-nyíló, -középen 
felnyíló, -középen felnyíló-bukó-nyíló, -bukó-toló.
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Erkélyajtók, bukó-toló, 
toló-harmonika, valamint 
emelő-toló ajtók

Ezen nyílászáróink alap esetben 70*83 mm-es méretű 
szelvényből készülnek. Igény esetén lehetnek külső ol-
dalról is zárhatóak. Ebben az esetben viszont a szelvény 
mérete: 70*123 mm-es. Az erkély, bukó-toló, toló-
harmónika ajtók biztonságos működését ROTO NT, míg 
az emelő-toló ajtók működését Sigenia vasalat biztosít-
ja, Hoppe Tokyo típusú kilinccsel. A küszöb lehet fa és 
hőhídmentes alumínium. Alumínium küszöb esetén az 
erkélyajtó csak oldalt nyíló lehet. Az üveg argon gáz-
zal töltött, melynek hőátbocsátási értéke 1.0 W/m2K és 
34 dB hangszigetelésű. Igény szerint a legmagasabb 
hőtechnikai követelményeket is kielégítő 3 rétegű üve-
gezés is megrendelhető, melynek hőátbocsátási értéke 
0,6 – 0,7 W/m2K. Egyedi igény esetén rendelhető más, 
egyéb üvegféle is, pl.: biztonsági, katedrál, savmarattott, 
csiszolt, ólomüveggel. A megfelelő lég- ill. vízzárást 
egysoros gumitömítés biztosítja. A vízelvezetésről szok-
nyás vízvető és szárnyperemtakaró gondoskodik olív 
v.ezüst színben. Nyitásmódok: -fix, -oldalt nyíló, -bukó, 
-bukó-nyíló, -középen felnyíló, -középen felnyíló-bukó-
nyíló, -fix-toló, -fix-toló-toló-fix.
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Beltéri ajtók
A beltéri ajtók 44*113 mm-es méretű szelvényből készülnek. 
A tok utólagosan szerelhető, körben egysoros gumitömítés-
sel alap esetben 12-13 cm-es falvastagsághoz. Igény esetén 
automata küszöbbel. Az alapanyag alap esetben hossztoldott 
borovi fenyő, de készülhet egyéb toldásmentes anyagokból 
is. A vasalat MIDI 8 típusú zárszerkezet Hoppe TOKYO típusú 
kilinccsel, Ottlav típusú díszes pánttal. Toló ajtó esetén Geze 
típusú vasalattal.
Egyedi igény esetén rendelhető más, egyéb üvegféle is. 
pl.: biztonsági, katedrál-, savmaratott, csiszolt, ólomüveg. 



Zsalugáterek, spaletták, redőnyök
Zsalugátereink három rétegből ragasztott, vetemedés- és 
görcsmentes, hossztoldott fenyőből készülnek. Igény szerint 
felhasználunk toldásmentes alapanyagokat is. 80x40 mm-es 
alapanyagból alakítjuk ki a zsalugáterekhez szükséges profilt.
A zsalugáterek hosszú távú működését a piacvezető ROTO 
Fentro 200 vasalatok biztosítják. Használat szempontjából 
lehet fix ill. mozgatható lamellás, spaletta jellegű, vagy kazet-
tás. Nyitásmódok: -oldalt nyíló, -középen felnyíló, -toló, -toló-
harmónika. 
Redőnyök esetében a ROMA termékeit forgalmazzuk, melyek-
ről részletesen a www.hungaryholz.hu oldalon tájékozódhat.
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2254 Szentmártonkáta, Kátai u. 1/h
N47.4494981 
E19.7113437
06 29 66 22 00
06 29 66 22 01
info@hungaryholz.hu
Hétfőtől péntekig 7-17h

Cím
GPS 

Telefon 
Fax

E-mail: 
Nyitva tartás 
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