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A fémtokspecialista 1967 óta

A BOS Best Of Steel már több mint 40
éve gyárt ajtó- és ablaktokokat. 
A konzekvens vevôközpontúság, a meg-
bízhatóság, a pontosság, valamint a ru-
galmasság jelentik cégünk alappilléreit.

A BOS piacvezetô Németországban és
számos más Európai országban.

Cégünk, mint rendszerszállító és problé-
mamegoldó minden területen nagy
hangsúlyt fektet a megfelelô minôségre.
Munkatársaink teljesítményükkel szintén
döntôen hozzájárulnak a közös sikerekhez.
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Minôség Környezet Biztonság

A BOS standard acéltokok
a DIN 18111 szabvány 1-2.
része szerint készülnek.
A BOS egyedi acéltokok 
a DIN 18111 szabvány 3.
része szerint készülnek.

A BOS speciális
acéltokok a DIN
18111 szabvány
alapján készülnek.

Maximális hozzáértés

Konzekvens minôségellenôrzés



Felül- és oldalvilágítós tokok

Felhasználási területek:

Gazdasági- és irodaépületek

A gazdasági épületek követelményeinek a fémtokok robosztusságuknak és tartós-
ságuknak köszönhetôen különösen megfelelnek.  
A fémtokok változatos profil- és formavilága bármeny építészeti és felhasználási
igényt kielégíti.
A BOS felül- és oldalvilágítós tokok kiegészítô ablakfelületeiknek köszönhetôen
világos és barátságos munkakörnyezetet teremtenek.

Lakóépületek:

Lakásunkban a fémtok egy friss mázolással könnyen hozzáalakítható a megújult
berendezéshez, környezethez. Tartósságuk folytán különösen a gyerekes családoknak
ajánljuk.

Elegáns térlezárás Különösen alkalmas
lakásbejáratokhoz

Világos irodák

Optimális fényviszonyok 
a belsô terekben

A fémtokok tartóssága magáért beszél



Rozsdamentes acéltokok

Nemes acélt 

a legjobb helyrôl 

A rozsdamentes acéltokok külö-
nösen alkalmasak olyan épületek-
be, ahol különleges hômérsékleti,
higiéniai, építészeti és látvány-
igényeknek kell megfelelni.
A dekoratív, csiszolt rozsda-
mentes acélfelület vonzó egy-
szerûsége fontos alapfeltétele
a tisztaságnak és a higiéniának.
Középületekben, funkcionális léte-
sítményekben (klinikák, laborok)
egyre gyakrabban követelmény
a designt és funkcionalitást
ötvözô rendszer.
A BOS minden felhasználási te-
rületre a megfelelô rozsdamen-
tes acéltokot kínálja: Prémium-,
Design-, Top minôségekben,
vagy felületkezeletlen kivitelben
(festést igényel), V2A és V4A
anyagminôségben.

Jó ellenálló képesség vizes terekben

Beépített világítással Elegáns összeállítás kormányzati
hivatalokban

Funkcionalitás a laborokban



Szállodaszoba bejárati ajtótokok

Design és tartósság

A szállodák speciális környezete magas követel-
ményszintet állít az acéltokokkal szemben: betö-
rés- és tûzvédelem, hanggátlás és tartósság.

A BOS által gyártott acéltokok megfelelnek bár-
mely felmerülô igénynek, mivel minden toktí-
pus kombinálható a szükséges ajtólappal.

A hanggátlási követelményeket különleges gumi-
tömítések, dupla-falcos kivitelek és BOS állítha-
tó zárlemezek felhasználásával érjük el. Az állít-
ható zárlemez alkalmas továbbá arra is, hogy
segítségével beállítsuk az ajtó nyomását a gumi-
tömítésre. Ez a mûvelet bármikor utólag is elvé-
gezhetô.

A beépített szállodai logók, szobafeliratok, kü-
lönbözô elôkészítések kapcsolókhoz és világí-
táshoz csak elenyészô számú példák a lehet-
séges tartozékok és elôkészítések tárházából. Az
általunk gyártott fémtokok természetesen elô-
készíthetôk bármely elektromos szállodaszoba
bejárati zárhoz.  

A belsô terekben, különösen a fürdôszobákhoz
ajánljuk a BOS LineaCompact tolóajtótokot. 
A tolóajtó eltûnik a falban és ez által feles-
legessé válik egy sok helyet foglaló nyíló ajtó.
Több tér a jobb közérzet érdekében.

A nyíláskeretek egyedi formái is mély benyomást gyakorolnak a vendégekre.

Új ötletek 

Nyíló ajtó 
nagy helyigénnyel

Toló ajtó 
kis helyigénnyel

Nyíláskeretek



Komfort a különleges
igények kielégítésére

Kényelem, buktatók nélkül

A kényelemre és a komfortra manapság minden
korosztály igényt tart és az igényszint egyre csak
emelkedik.

A BOS termékei képesek ezeket az igényeket
kielégíteni és az egyedi kérésekre is megoldá-
sokat kínálnak.

A vevô elképzelésének megfelelô szélességben
kialakított lakásbejárati acéltokok már az ottho-
nukba való belépésnél a komfort, kényelem ér-
zését keltik. Az acél, rozsdamentes acél és igény
szerint porszórt felületû acéltokok különösen
tartósak és ellenállóak a sérülésekkel szemben. 

A BOS acéltokok sok minôsített ajtólappal teljesí-
tik a szükséges betörés-, tûzvédelmi- és hanggát-

lási követelményeket. Az acéltokok
elôkészítése ajtócsukóhoz, elek-

tromos és többpontos zárak-
hoz csak töredékei a lehet-
séges tokfajtáknak.

A BOS tolóajtótokok:

1. Eltekinthetünk a nyíló ajtó nagy helyigényétôl.
2. A tolóajtótokok (akár extra szélességben is)

lehetôvé teszik a kényelmes átjárást, valamint a
tolószékkel történô áthaladást is.

3. Gipszkarton falakban 100 mm-es falvastag-
ságtól beépíthetô.

Különleges igények esetén a tolóajtó elôkészít-
hetô akár tolóajtó automatika fogadásához is.

Extraszéles lakásbejárati tokok

Akadálymentes kényelmes átjárhatóság

kérréssrre  extrrasszéless  kivitelben  iss



Tolóajtótokok

Az ötlet teret teremt

A tolóajtótokok optimális megoldást kínálnak a
szûk helyeken. Teret teremtenek, mert a sok helyet
igénylô nyíló ajtókra „már nincs szükség“. Bár-
mely gyártó fa, rozsdamentes acél, vagy üveg
tolóajtója beépíthetô a BOS tolóajtótokokba.

Az acél, vagy rozsdamentes acél tolóajtótokok
ellenállóak és megfelelnek a legmagasabb higié-
niai követelményeknek is. Megrendelésre a toló-
ajtótokokat pórszórt felülettel is szállítjuk. 

A tolóajtótokokat különösen ajánljuk a következô
felhasználási területekre: mûtôk, ipari épületek
(élelmiszer- és chip elôállítás), vagy olyan helyi-
ségekbe, ahol nagy, tiszta átjárási méretekre van
igény. Minden tolóajtótok szükség szerint elô-
készíthetô automatikához is. 

A gyors beépítés elôsegítésére a LineaCompact to-
lóajtótokokat ajánljuk. Ez a tolóajtótok lehetôvé te-
szi a gyors, biztonságos és költségkímélô beépítést.
A LineaCompact tok 40 mm-es ajtólappal már egy
100 mm vastag gipszkarton falba is beépíthetô.

BOS tolóajtótokok - korunk trendje

rozsdamentes acél a legmagasabb
higiéniai követelményekhez

fal elôtt futó
(gipszkarton fal)

falban futó
(kômûves fal)

LineaCompact tolóajtótok gipszkarton falhoz
(kômûves falhoz is megrendelhetô)



Acéltokok felújításokhoz

Lakások és gazdasági épületek

A felújításhoz optimális megoldást nyújtanak a 2 ill. 3 részes
utólag szerelhetô acéltokok. Ezek az acéltokok utólag
építhetôk be a már elkészített, vagy meglévô falnyílásokba.
A 2 részes utólag szerelhetô tokokat akár a már régebben
beépített tokra is rászerelhetjük. 

A felújításokhoz felhasznált tokok sok speciális kiegészítô-
vel (meghosszabbított lyukak a kifújáshoz, saroktok átlós
rögzítéssel, stb.) is rendelhetôek.

A jó megoldás bármely faltípushoz!

Ezek a tokok is megrendelhetôek por-
szórt felülettel bármely RAL színben!

Minden felújításhoz felhasznált BOS tok megren-
delhetô alapozott, porszórt, vagy rozsdamentes
acél kivitelben, kômûves és gipszkarton falhoz is.

Funkcionális és dekoratív

Duo 15Z, 2részes Typ K, 2részes, falvastagságában
állítható -5 - +15 mm-t



Acéltokok felújításokhoz

A BOS-program sokoldalú lehetôségei:

Duo 15Z tokok

2 részes utólag szerelhetô falvastagságában nem
állítható acéltokok.

Typ K

2 részes utólag szerelhetô falvastagságában állítható 
(-5, +15 mm) acéltok.

Typ E

2 részes utólag szerelhetô falvastagságában állítható 
(-10, +10 mm) acéltok.

Flex 3

3 darabból álló utólag szerelhetô acéltok. A tok szerelése
gyors és egyszerû, nincs látszó csavarozás.

Saroktok átlós rögzítéssel

A gumitömítés mögötti csavarozás lehetôvé teszi 
a tok gyors és stabil beépítését (gipszkarton falhoz 
nem alkalmazható).

Flex 3 Type E Saroktok átlós rögzítéssel

Melitta, Minden



FlamTec

Tûzgátló üvegrendszerek

A FlamTec tûzgátló üvegrendszerek F30, F90 és G30
beltéri kivitelben mindig az optimális védelmet
nyújtják. A különbözô profilok, formák és felületek
biztosítják a felhasználó számára a látvány, míg az
üveg kombinációi (hanggátlás, átlátásvédelem) a
funkció változatosságát.

A FlamTec tûzgátló üvegrendszert szállíthatjuk 2
részes utólag szerelhetô kivitelben is, így a keret
az építkezés bármely szakaszában beépíthetô. 

FlamTec VFM (G30/F30)

FlamTec VFp (G30/F30)

gipszkarton fal két réteg
gipszkartonnal

gumitömítés

üvegszorítóléc

acéllemez profil

kitöltés a tokban

tûzvédelmi üveg
F30 (15 - 48 mm)
G30 (5 - 32 mm)

FlamTec VFZ2p (G30/F30)



Magas minôség beépített elônyökkel

A BOS standard fémtokokat a DIN 18111 szabvány
szerint 1,5 mm vastagságú horganyzott acéllemezbôl
készítjük. A standard fémtokok gipszkarton, kômûves és
gipszfalakhoz használhatók fel.

Elônyök:

• balos/jobbos kivitel
• a BOS alapozás egyedi összetevôinek 

köszönhetôen különleges tapadást 
biztosítanak a mázoláshoz

• a BOS alapozás vízbázisú, így különösen 
környezetbarát

• a BOS alapozás meggyorsítja a mázolás 
elôtti elôkészítést

• raktárról rendelhetô
• a szállítást megkönnyítendô rendelhetô 

a 3 darabból álló kivitel is (Quick-Set)

Az acél elônyei:
• ellenálló
• esztétikus, beilleszthetô bármely belsôépítészeti

koncepcióba
• bármely RAL-színben megrendelhetô
• változatos formavilág
• sokrétûen felhasználható

Standard fémtokok a DIN 18111 szabvány szerint

standard tok gipszkarton falhoz standard saroktok kômûves falhoz standard tok kômûves falhoz

Standard tokok raktárról

Quick Set



Felszereltség és elôkészítés
(kivonat)

ITS

Rejtett ajtócsukó

Az ajtócsukó és a csúszósín el van
rejtve az ajtólapban és a fémtokban.
(40 mm-es ajtóvastagságtól
rendelhetô)

BOS állítható 

zárlemez

Az optimális finom-
beállításhoz.

Pántfogadó szerkezetek:

Bármely toktípushoz,
pántrendszerhez, igény-
bevételhez és látványhoz. Falckialakítások

Falcos, falc nélküli,
duplafalcos és egyedi
falcos ajtókhoz. 

A duplafalcos
acéltokokat extra
magas hanggátlási
követelmények
esetében ajánljuk.

Rozsdamentes zárlemez

További lehetôségek: elektro-
mos zár, nyitásérzékelô, külön-
bözô zárrendszerek, többpontos
zárak, speciális zárak, kártyás
beléptetô rendszerek stb.



Toktípusok

Standard acéltok

2 szárnyú tok Oldalvilágítós tok Oldalvilágítós tok
kapcsolótáblával

Íves tok

Felülvilágítós tok Fix felsô betétes tok H-tok Acéltok teleszkóp tartóval

Oldal- felülvilágítós tok Szélfogó elem Lecsapott tok Nyíláskeret, ellentok

Lifttok Sportcsarnoktok Lengôajtótok Dilatációs tok

Ólombetétes tok „SafetyDesign“ biztonsági
és design tokok

„GlasTec“ 
üvegrendszerek

„FlamTec“ 
tûzgátló üvegrendszerek

Gyorsszerelô acéltok 2 részes utólag szerelhetô
acéltok „Duo 15Z“

Tolóajtótok



Pántrendszerek

A BOS a pántrendszerek nagy
választékát kínálja a legkülön-
bözôbb igények kielégítéséhez.

Az optimális megoldást kínáljuk
minden felhasználási területre

Rejtett pántok 

Növekvô igény mutatkozik a rejtett
pántok iránt is. A BOS figyelem-
mel kíséri ezeket az igényeket,
ezért egyre több toknál teszi
lehetôvé azok rejtett pánthoz
való elôkészítését. 
(Tectus és BaSys rendszer)

BTV 10200

BVX 11000 BVN 11160 BVN 11100

Tectus TE 510 3D BaSyS DX 100 3D

V 8618 

nem alkalmas kiöntés,
vagy kifújás esetében



Kialakítások, elôkészítések

Ajtólaprés biztosítás

A biztonság növelésének
érdekében.

A BOS tokokat 

az optimális funkció 

eléréséhez a következôkhöz 

lehet elôkészíteni:

• Elektromos zár

• Nyitásérzékelô

• Mágneszárak

• Kábelátvezetô

• Befeszítésgátló

• Rozsdamentes zárlemez

• Kártyás beléptetô rendszerek

• Kapcsoló nyílás

• Felsô ajtócsukó

• Rejtett ajtócsukó

• Padlócsukó

• Csukássorrendszabályozó

• Földelô dobozok

• Nyíló ajtó automatika

• Tolóajtó automatika

• Ólombetétek

• Gipszkarton betétek

• Ásványgyapot kitöltés

• Többpontos zár

• Különbözô gumitömítések

3 pontos zárak

Az ajtólap biztonságának
növelése érdekében, 
2 további zárási pont 
a zároldalon.

Állítható zárlemez

Megkönnyíti az ajtólap
beállítását, optimalizálja 
az ajtó nyomását a gumitömí-
tésre, jobb hanggátlási értéket
érhetünk el.

Erôsített zárlemez:

A betörésbiztonság 
és a tartósság növelésére.



Nálunk az egyedi is standard

A BOS piacvezetô a fémtokok területén. Az elénk állított kihívásoknak mind minô-
ségben, mind tanácsadási-, és szállítmányozási területen megfelelünk. 

A standard-, és az egyedi tokok szállítási határidejét megpróbáljuk vevôink kéréséhez
igazítani, továbbá a Schnellschuss (expressz) program lehetôvé teszi a speciális
határidôk iránti igények teljesítését is.

Kérem, érdeklôdjön nálunk a részletekrôl.

BOS partner: 

Excell 2000 Kft.

Tel.: 06-1-206-19-13
Fax.: 06-1-206-18-97
E-mail: info@excell2000.hu
Web: www.excellajtok.hu


