
Mert nálunk 
MINDENT MEGKAP 

egy helyen!
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HŐSZIGETELÉS | ÁRNYÉKOLÁS | PÁRKÁNY | IPARI KAPU

           

ÜDVÖZÖLJÜK!

Ajtó Ablak Parketta Garázskapu Hőszigetelés Árnyékolás Párkány Ipari kapu Kertkapu

Ön a JOLA csoport bemutatkozó prospektusát tartja a kezében!

19 év - 2 ország – 40 üzlet – 12 termékcsoport – 500.000 vásárló

egy egyedülálló sikertörténet, egy különleges választék és árpolitika! 
Számok, és ami mögöttük van: 

Egy cég, mely elnyerte az emberek szívét!

SZAKTANÁCSADÁS - ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS – FELMÉRÉS – GYÁRTÁS – BEÉPÍTÉS

Az Önhöz legközelebbi Jola bolt 
szakértője és telefonszáma:

cégbemutató

2 

www.ajtoablakbirodalom.hu 
    

www.garazskapubirodalom.hu

www.hoszigetelesbirodalom.hu

  
www.iparikapubirodalom.hu

  
www.parkanybirodalom.hu

www.belteriajtobirodalom.hu  

www.redonybirodalom.hu 
  

www.parkettabirodalom.hu  

JOLA 
a közösségi 
médiákon is!

  

gyártó üzem
19 

év tapasztalat
40

üzlet 2 országban

1047 1116 1132 Budapest IV. kerület, Fótii út 56/B |  Budapest, XI. kerület, Fehérvári út 120. |  Budapest, XIII. kerület, 
Váci út 64. |  Budapest, XV. kerület, Rákos út 17. |  Budapest, XVIII. kerület, Üllői út 661. (Lőrinc Center) | 1152 1182
2030 2310 2400 2536 Érd, Iparos út 36. |  Szigetszentmiklós, Csepeli út 26. |  Dunaújváros, Vasmű út 11. |  
Nyergesújfalu, Tó u. 1. (Jola pont) |  Tatabánya, Erdész utca 1. |  Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 92. |  2800 3300 3508
Miskolc, Csabavezér út 137. |  Debrecen, Széchenyi u. 57/a. |  Nyíregyháza, Kert utca 25-27. |  4025 4400 5000
Szolnok, Csóka utca 1. |  Békéscsaba, Szarvasi út 24/a |  Gyula, Béke sugárút 4. |  Kecskemét, 5600 5700 6000
Nagykőrösi utca 12. |  Baja, Szabadság u. 7. |  Szeged, Kossuth Lajos sugárút 112. |  6500 6724 6800
Hódmezővásárhely, Szent István tér 14. |  Szekszárd, Csatári utca 47. |  Kaposvár, Fő utca 68. |  Pécs, 7100 7400 7622
Siklósi utca 22. |  Székesfehérvár, Széchenyi utca 99. |  Veszprém, Jutasi út 18/1 (Spar Center) |  8000 8200 8360
Keszthely, Rákóczi tér 13. (Vásár téri ABC mellett) |  Pápa, Jókai utca 80. |  Siófok, Fő út 127. |  8500 8600 8800
Nagykanizsa, Eötvös tér 10. |  Zalaegerszeg, Rákóczi út 13. |  Győr, Mester utca 11. |  8900 9023 9200
Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos utca 40. |  Sopron, Csengery út 108. |  Sárvár, Rákóczi utca 11. |  9400 9600 9700
Szombathely, Széll Kálmán utca 14. |  Ausztria, Wien Perfektastraße 40. |  Ausztria, Linz Anastasius-1230 4020
Grün-Straße 26-28. |  Ausztria, Unterwart, Gewerbepark 16. |  Ausztria, Graz, Europaplatz 12, Top 11.7502 8020



KERTKAPU

A fa és műanyag ablakok kétségtelenül az építőipar zászlóshajói
 – nincs ez máshogy nálunk sem!

.

Fa ablakaink kiváló minőségű borovi fenyőből készülnek, 
és ugyanolyan széles műszaki lehetőségeket biztosítanak, 

mint műanyag társaik, amik kétségtelenül 
a hazai piac legnépszerűbb választásai. 

Két és három rétegű üvegezéssel, többféle kivitelben, 
standard és egyedi méretben kaphatóak, nem csak fehér színben…!

.

A legjobb árat nálunk találja! 
Azonos műszaki tartalmú árajánlat esetén ÁRGARANCIÁT vállalunk! 

ABLAKOK

„Fényt hozunk
 az életébe…

”

Akár Ön tér haza otthonába,
akár vendég érkezik, fontos az első benyomás!

.

Cégünk egyik leghangsúlyosabb termékcsoportja
 a bejárati ajtók köre, 

melyben igen széles választékot kínálunk: 
műanyag, fa, acél és alumínium ajtókat, 
melyeket természeten a lehetőségeihez 

és a műszaki elvárásainak megfelelően ajánlunk Önnek. 
.

Rengeteg szín, üvegezési variáció, 
műszaki tulajdonság - lépcsőházba és kültérre egyaránt!

Egy azonban közös: a legjobb minőség és a verhetetlen ár!

BEJÁRATI AJTÓK

„Az első ben
yomás…”

A legnépszerűbb szúnyogháló és redőnycsaládokat 
magunk gyártjuk saját üzemünkben. 

Ezeket kézi és motoros kivitelben egyaránt forgalmazzuk, 
természetesen a legjobb áron!

.

Kínálatunkban megtalálják az olyan, 
egyre inkább népszerű külső és belső árnyékolókat, 

mint a zsalúziát, napellenzőt, naphálót, télikert árnyékolót,  
rolókat, sávrolókat, szalagfüggönyöket.

 REDŐNY, ÁRNYÉKOLÁS

„A nyugalom 
csak egy moz

dulat…”

Legfiatalabb termékcsaládunk 
a garázskapu iparágunk sikerének oldalvizén tör előre, 

annak szakmai tapasztalatai alapján 
forgalmazzuk toló-, úszó- és kétszárnyú kertkapuinkat.

„Portájának d
ísze…”

Mára a technológia padlók, 
parketták terén is mutat olyan lehetőségeket, 
amiket a különleges megoldások és anyagok kedvelői keresnek. 
.

Bambusz és parafa parkettáink, valamint svédpadlóink 
kiemelkedő minőségűek és megjelenésűek, 
vinyl padlóink vizes helységekbe is tökéletesen megfelelnek, 
wpc burkolataink pedig a külterek, teraszok, 
kertek időtálló díszei lehetnek.

EGYÉB PARKETTÁK
ÉS PADLÓK

„Különleges é
lmények és m

egoldások…”

Mint azt minden építkező tudja: 
a homlokzati és lábazati hőszigetelések funkciója nem 
novembertől márciusig, hanem egész évben tart!
.

Ehhez kínáljuk a hőszigetelési rendszerek 
és kiegészítők teljes tárházát, 
természetesen szakmai háttérrel 
és szigetelő csapatokkal együtt. 
.

Megtalálja kínálatunkban a komplett rendszereket, 
vasalatokat, alapozókat, profilokat, ragasztókat!   

HŐSZIGETELÉS

„Kívül belül, 
télen nyáron…

”

15 éves cégtörténetünk ikonikus termékcsoportja, 
a legnépszerűbb padlócsalád, nem véletlenül.
.

7-8-10 mm-es padlóink német és osztrák gyártók 
legmagasabb minőségű termékei, több száz 
dekorszín közül választhat, természetesen szegőlécekkel, 
alátétfóliákkal és egyéb kiegészítőkkel együtt.
.

Csak a legjobb minőséget forgalmazzuk, 
de mindezt a legjobb áron tesszük! 
Több, mint 1.000.000 m² tapasztalata áll mögöttünk!

LAMINÁLT PADLÓK 

„Az alap(vet
ő) megoldás…

”

Magyarország legnagyobb 
beltéri ajtó választékkal rendelkező cégéhez látogatott, 
mintegy 15000 féle ajtó közül választhat!
.

Kínálatunkban nemcsak a pénztárcájához 
legjobban illő ajtót fogja megtalálni, 
hanem esztétikailag és műszakilag is tökéletes döntést tud hozni. 
.

Természetes fa és fóliázott felületű ajtókat, tele, üvegezett, fémcsíkos, 
dekorcsíkos, 3D és erezett felületű ajtókat egyaránt megtalál nálunk, 
csakúgy, mint teljes üvegajtókat, toló és harmónika ajtókat, 
síkban záródó ajtókat, természetesen kiegészítők széles tárházával.

BELTÉRI AJTÓK 

„Elválaszt és
 összeköt…”

Kültérre párkány, beltérre könyöklő – szoktuk mondani, 
hiszen mind anyagát, mind megjelenését tekintve 
hasonló termékekről beszélünk.
.

Funkciója nem elhanyagolható: megvédi akár kint, 
akár bent a falkáva állapotát, könnyedén tisztán tartható, 
és nem utolsósorban igencsak esztétikus.
.

A saját gyártású, 
és természetesen verhetetlen árú műanyag párkányokon kívül 
különböző alumínium és műkő párkányokat is forgalmazunk, 
ami széleskörű lakberendezési lehetőségeket biztosít!

PÁRKÁNYOK 
„Hangsúlyos k

iegészítő…”

Van, hogy a méret a lényeg! 
Garázskapuinkat 
(néhány nem elhanyagolható műszaki különbség mellett) 
„ipari” méretekben is gyártjuk, így szolgálva ki gyárak, 
csarnokok, ipari létesítmények igényeit, 
legyen az akár szekcionált, redőny-, vagy gyorskapu, 
vagy akár sorompórendszer.

IPARI KAPU 
„Professzionál

is megoldások
…”

Napjainkra a garázskapuk termékcsoportja 
mindenki számára elérhetővé vált, 

köszönhetően a széles műszaki és esztétikai lehetőségeknek!
.

Kínálatunkban megtalálja a legjobb minőségű, 
saját gyártású, motoros vagy kézi működtetésű 

szekcionált kapukat (ÁRGARANCIÁVAL!), 
az egyszerű és költséghatékony billenő és kétszárnyú kapukat, 

valamint a szintén saját gyártású, 
rendkívül kis helyigényű redőnykapukat.

.

Mindehhez biztosítjuk az alapos szakmai hátteret, kiegészítők, 
színek és technológiai megoldások széles skáláját! 

GARÁZSKAPUK

„A garázs is
 az otthon r

észe…”

A hagyományos megoldások és a természetes anyagok
 kedvelőinek ajánljuk a szalagparketták termékcsoportját, 

ami akár generációkon át is megbízható megoldást rejt, 
hiszen felújítható, újralakkozható termék.

.

A választék és a kiegészítők skálája itt is igen széles, 
természetesen a legjobb szakembereket, lerakókat is nálunk találja, 

ezzel biztosítva, hogy a magas minőségű parketta 
valóban évtizedeken keresztül biztosítsa az otthon melegét. 

SZALAGPARKETTÁK 

„Az otthon m
elege…”

KISZÁLLÍTÁSFELMÉRÉS BEÉPÍTÉS


