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TEchNikai TájékOzTaTó
A Maestro kilincsek kompatibilisek a Magyarországon használatos 
magyar (MSZ), német (DIN), osztrák (ÖNORM) és még egy sor más 
szabványú zárral. A technikai részletekkel kapcsolatban szakkeres-
kedő partnereink tudnak tanácsot adni ill. a megrendelésben se-
gíteni, illetve még rengeteg információt találhat weboldalunkon: 
www.kilincsek.hu.
A teljességre törekedve állítottuk össze árukínálatunkat: az egyes 
termékcsaládokon belül igyekeztünk minél több felhasználási igényt 
kielégíteni. Ennek megfelelően modelljeinkhez kínálunk hosszúcí-
mes belsőajtó kilincset (amennyiben ez formatervezési szempontból 
kívánatos), kör- és oválrozettás kilincset, toalett elfordítós, gombos 
(fix vagy forgó) változatot bejárati ajtóra, ablakfélkilincset, ennek 
zárható változatát, ablak T-kilincset, üvegajtó vasalatot és bizton-
sági pajzsos (keskenycímes illetve széles pajzsos, acél betétes) vál-
tozatot. Hogy az adott termékcsaládban melyik változatok kapha-
tók, azt a termékcsalád leírásánál található piktogramok árulják el.

MaEsTRO       www.kilincsek.hu    |    maestro@kilincsek.hu    |    info vonal: 06 24 520 431    |    www.mandelli.it    |    www.fsb.de

Raktárbázis és iroda, Dunaharaszti Bemutatóterem részlet
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MaEsTRO
KilincseK műértőKneK

Maestro kilincseink elsősorban a lakberendezés művészete iránt 
fogékony „műértőknek” készülnek. Olyanoknak, akik értik és 
értékelik a mindennapi tárgyak művészetét, akik ügyelnek az őket 
körülvevő világra. Akiknek fontos a tárgyak esztétikája, a nemes 
alapanyag és az egyedi formatervezés, mely a funkcionalitással 
együtt határozza meg a használati tárgyak értékét. A Maestro 
kilincsek és egyéb vasalatok is ezt a fajta esztétikai és technikai 
igényességet és a részletekre való odafigyelést képviselik, a design 
- minőség - biztonság harmóniájának jegyében. 
Évről-évre megújuló formavilágú és a legmodernebb technoló-
gia segítségével megvalósított modelljeink nemcsak a belsőépí-
tészet iránt fogékony, saját lakókörnyezetükre igényes építkezők 
ill. lakásfelújítók számára születtek, hanem már évek óta sikere-
sen szolgálják ki a professzionális felhasználók, az építőipar igé-
nyeit is. A széles választéknak köszönhetően termékeink közül 
reményeink szerint Ön is megtalálja a lakásbelsőjéhez leginkább 
illő kilincseket és kiegészítőket, legyen az egy klasszikus stílusú 
polgári otthon, egy vidám mediterrán ház, vagy akár modern, 
high-tech lakás vagy iroda. 
A vásárláshoz a biztonságos hátteret egyedülállóan széles 
országos viszonteladói hálózatunk és Magyarország legnagyobb 
kilincsraktárkészlete együttesen biztosítja. A könnyebb választás 
érdekében termékeinket kilenc nagy csoportba osztottuk: Mo-
dern, Design, Klasszikus, Rusztikus, Mandelli, FSB, Projekt, Biz-
tonsági, és Kiegészítők, melyben többek között talál tolóajtó- és 
üvegajtó-vasalatokat, elektromos zárólemezeket, szállodazárakat, 
pánikvasalatokat, stb. 
Amint a felsorolásból kiderült, külön fejezetet szentelünk 2 világ-
márkának, a MaNDElli  és az FsB kilincs- és vasalatgyártó cégek 
termékeinek. A Mandelli fejezetben a cég klasszikus és modern 
design kilincseinek szűkített, magyarországi raktárunkból meg-
rendelhető választékát mutatjuk be, az FSB fejezetünkben pedig 
ízelítőt nyújtunk e német gyártó termékeinek különleges világá-
ból. Felmerülő ilyen irányú igények esetén mindkét cég teljes kíná-
latával állunk rendelkezésére.

TaRTalOMjEgyzék

hOsszúcíMEs 
kulcslyukas, cilinderlyukas, toalett elfordítós vagy gombos

köRROzETTás 
kulcslyukas, cilinderlyukas, toalett elfordítós vagy gombos

Ovál ROzETTás 
kulcslyukas, cilinderlyukas

aBlakFélkiliNcs

záRhaTó aBlakFélkiliNcs

AblAK t-Kilincs

BizTONsági 
Ravenna vagy Universal címes

ÜvegAjtó-vAsAlAtunKrA szerelhető

TOP termékek
A 2009. év legnépszerűbb modelljeit külön kiemel-
tük stíluskategóriánként, ezzel némi támaszt szeret-
nénk nyújtani a választás nehéz folyamatában.
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alaPaNyag:  réz   |   FElülET:  lakkozott  
MéRETEk:  A=130 mm    B=250 mm    C=42,5 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

alaPaNyag:  réz   |   FElülET:  szálcsiszolt króm  
MéRETEk:  A=130 mm    B=250 mm    C=42,5 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

alaPaNyag:  zamak   |   FElülET:  rezezett  
MéRETEk:  A=116 mm    B=218 mm    C=39 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

alaPaNyag:  réz   |   FElülET:  fényes króm  
MéRETEk:  A=130 mm    B=250 mm    C=42,5 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

alaPaNyag:  alumínium   |   FElülET:  1. szálcsiszolt ezüst   2. bronz
MéRETEk:  A=120 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

alaPaNyag:  zamak   |   FElülET:  szálcsiszolt  króm  
MéRETEk:  A=116 mm    B=218 mm    C=39 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

kyRa réz

kyRa matt króm

MaRika réz

kyRa króm

DETROiT

1.

2.

MaRika matt króm
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alaPaNyag:  réz   |   FElülET:  lakkozott  
MéRETEk:  A=120 mm    B=226 mm    C=37 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

alaPaNyag:  réz   |   FElülET:  fényes króm 
MéRETEk:  A=120 mm    B=226 mm    C=37 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

alaPaNyag:  zamak   |   FElülET:  szatén nikkel
MéRETEk:  A=125 mm    B=244 mm    C=42 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

alaPaNyag:  zamak   |   FElülET:  szatén nikkel
MéRETEk:  A=125 mm    B=243 mm    C=42 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

alaPaNyag:  réz   |   FElülET:  súrolt bronz  
MéRETEk:  A=120 mm    B=226 mm    C=37 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

alaPaNyag:  réz   |   FElülET:  szálcsiszolt króm  
MéRETEk:  A=120 mm    B=226 mm    C=37 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

RaFFaElla réz

RaFFaElla króm

cOOl szatén nikkel PORTO szatén nikkel

RaFFaElla súrolt bronz

RaFFaElla matt króm

NEW
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alaPaNyag:  réz   |   FElülET:  lakkozott  
MéRETEk:  A=110 mm    B=238 mm    C=37 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

alaPaNyag:  réz   |   FElülET:  lakkozott  
MéRETEk:  A=110 mm    B=241 mm    C=38 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

alaPaNyag:  réz   |   FElülET:  fényes króm
MéRETEk:  A=110 mm    B=235 mm    C=38 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

alaPaNyag:  réz   |   FElülET:  fényes króm  
MéRETEk:  A=110 mm    B=238 mm    C=37 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

alaPaNyag:  réz   |   FElülET:  antik 
MéRETEk:  A=110 mm    B=235 mm    C=38 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

alaPaNyag:  réz   |   FElülET:  szálcsiszolt króm
MéRETEk:  A=110 mm    B=241 mm    C=38 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

claUDia réz

sOFia réz

sOFia króm

claUDia króm

sOFia antik

sOFia matt króm
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alaPaNyag:  zamak   |   FElülET:  fényes króm 
MéRETEk:  A=120 mm    B=218 mm    C=39 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

alaPaNyag:  réz   |   FElülET:  szálcsiszolt, lakkozott  
MéRETEk:  A=120 mm    B=250 mm    C=42,5mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

alaPaNyag:  1. rozsdamentes acél    2. alumínium  |   FElülET:  1. szálcsiszolt   2. ezüst színre 
eloxált, súrolt  |   MéRETEk:  1. A=131 mm   D=52 mm    2. A=120mm   D=52 mm 

alaPaNyag:  zamak   |   FElülET:  szatén nikkel
MéRETEk:  A=122 mm    B=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

alaPaNyag:  zamak   |   FElülET:  szálcsiszoltkróm
MéRETEk:  A=120 mm    B=218 mm    C=39 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

alaPaNyag:  réz   |   FElülET:  szálcsiszolt króm  
MéRETEk:  A=120 mm    B=250 mm    C=42,5mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

PhaEDRa króm

galaxy szatén réz

1. galaxy inox       2. galaxy alu F1 súrolt FiONa szatén nikkel

PhaEDRa matt króm

galaxy matt króm

04   |   www.kilincsek.hu
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A kilincsek mellett ez a piktogram jelöli, hogy választható Universal pajzsos 
változatban is: 

Hasonlóképpen kombinálhatók kilincseink a keskeny Ravenna bejárati 
címmel is, piktogramja ez: 
azzal a különbséggel, hogy azt nem védi belső acélpajzs, de csak 
belső oldali szerelhetősége miatt a hagyományos kilincscímeknél ez 
is nagyobb biztonságot eredményez.

alaPaNyag:  réz   |   FElülET:  lakkozott  
MéRETEk:  A=115 mm    B=238 mm    C=41 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

alaPaNyag:  alumínium   |   FElülET:  arany, antik, inox és ezüst színre eloxált
MéRETEk:  A=120 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

alaPaNyag:  réz   |   FElülET:  szálcsiszolt króm  
MéRETEk:  A=115 mm    B=238 mm    C=41 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

FUTURa réz

FUTURa alumínium

UNivERsal BEjáRaTi Pajzs

Ez a valóban univerzális kilincscím lehetővé teszi, hogy Önnek ne kelljen komp-
romisszumot kötni, legyen lehetősége az Ön által választott réz, súrolt bronz, 
króm vagy matt króm felületű kilincshez azzal megegyező kilincsformájú biz-
tonsági bejárati kilincsgarnitúrát is választani. Ezek a kilincsek megerősített 
edzett acél pajzsuknak köszönhetően különleges védelmet nyújtanak a be-
járati ajtójának, ráadásul a MABISZ, azaz a Magyar Biztosítók Szövetségének 
minősítésével is rendelkeznek. 

FUTURa matt króm
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AlApAnyAg:  zamak   |   Felület:  PVD, fényes króm és szatén króm  
Méretek:  A=126 mm    D=51 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

gretA

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  1. lakkozott    2. szálcsiszolt króm    3. súrolt bronz 
Méretek:  A=121 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

polAris

1. 2. 3.
3.

1-2.

AlApAnyAg:  rozsdamentes acél   |   Felület:  szálcsiszolt acél  
Méretek:  A=128 mm     D=53 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

theMA laprozettás inox

neW
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AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  szálcsiszolt réz  
Méretek:  A=128 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  szálcsiszolt króm  
Méretek:  A=128 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

FlAsh szatén réz FlAsh matt króm

AlApAnyAg:  rozsdamentes acél  |   Felület:  szálcsiszolt
Méretek:  A=128 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

elypse rozsdamentes acél

AlApAnyAg:  rozsdamentes acél   |   Felület:  szálcsiszolt
Méretek:  A=140 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg: rozsdamentes acél   |   Felület:  szálcsiszolt
Méretek:  A=120 mm    D=51 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

Arco rozsdamentes acél gino rozsdamentes acél

toAlett elFordító

Diszkrét és biztonságos – majdnem minden ajtókilincs 
modellünk kapható toalett elfordítós változatban is. 
Ezekkel biztosítható a mellékhelyiségek, fürdőszobák 
diszkréciója, de a külső oldalon található vésznyitó 
funkciónak köszönhetően szükség esetén a helyiség-
ben rekedtek egy csavarhúzó vagy fém érme segítsé-
gével egy mozdulattal kiszabadíthatók.

07www.kilincsek.hu   |
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AlApAnyAg: zamak és rozsdamentes acél   |   Felület:  fényes króm és szálcsiszolt acél 
Méretek:  A=146 mm    D=51 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  zamak és szilikon   |   Felület:  fényes króm és fekete szilikon
Méretek:  A=139 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

riMini króm-rozsdamentes acélriMini króm-fekete szilikon

neW

neW

AlApAnyAg:  zamak és alumínium   |   Felület:  1. szatén nikkel   2. ezüst színre eloxált
Méretek:  A=142 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

FAntAsiA

2.

1.

Ajtóütköző

Zavarja, ha a kivágódó ajtó vagy a rajta lévő kilincs a falnak 
ütődik, leverve a vakolatot, csúnyán megsértve a kilincset? 
Válasszon ajtóihoz ajtóütközőt és megelőzheti a hasonló 
baleseteket. A 49. oldalon széles választékot talál padló-
hoz vagy falhoz rögzíthető, esetleg mobil ajtóütközőinkből, 
melyek különböző színekben és változatos formákban áll-
nak rendelkezésére.

AlApAnyAg:  zamak   |   Felület:  króm-szatén nikkel
Méretek:  A=120 mm    D=51 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AnikA króm-szatén nikkel

AlApAnyAg:  alumínium  |   Felület:  szatén nikkel
Méretek:  A=122 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

light szatén nikkel
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AlApAnyAg: rozsdamentes acél   |   Felület:  fényes és szálcsiszolt acél
Méretek:  A=129 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  zamak   |   Felület:  fényes és szálcsiszolt acél
Méretek:  A=140 mm    D=51 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

giuliA króm-rozsdamentes acél

VestA króm-inox

AlApAnyAg: zamak és rozsdamentes acél   |   Felület:  fényes króm és szálcsiszolt acél
Méretek:  A=120 mm    D=51 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

dideM króm-rozsdamentes acél

AlApAnyAg:  rozsdamentes acél   |   Felület:  króm-inox  
Méretek:  A=122 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  alumínium   |   Felület:  szetén nikkel
Méretek:  A=120 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

Winter króm-rozsdamentes acél

pAllAs szatén nikkel

AlApAnyAg:  zamak és rozsdamentes acél    |   Felület:  fényes króm és szálcsiszolt acél
Méretek:  A=135 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

ViVA króm-inox
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AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  fényes króm és szálcsiszolt króm  
Méretek:  A=120 mm    D=45 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

hArMony króm-matt króm

AlApAnyAg:  zamak |   Felület:  1. fényes króm, szatén nikkel    2. lakkozott, szálcsiszolt
Méretek:  1.  A=130 mm    D=52 mm    2.  A=135 mm    D=52 mm  

esprit VArio

AlApAnyAg:  réz  |   Felület:  lakkozott és szálcsiszolt réz 
Méretek:  A=127 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  zamak   |   Felület:  fényes és szálcsiszolt króm  
Méretek:  A=131 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

stylus réz-szatén réz stylus Vario króm-matt króm

AlApAnyAg:  rozsdamentes acél  |   Felület:  fényes és szálcsiszolt acél 
Méretek:  A=138 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

pArMA rozsdamentes acél

AlApAnyAg: réz és rozsdamentes acél  |   Felület:  fényes króm és szálcsiszolt acél
Méretek:  A=130 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

hit króm-inox
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AlApAnyAg:  zamak   |   Felület:  szálcsiszolt acél 
Méretek:  A=133 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

huMMer króm-szatén nikkel

AlApAnyAg:  rozsdamentes acél   |   Felület:  szálcsiszolt acél 
Méretek:  A=130 mm     D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

cubic inox

neWneW

AlApAnyAg:  zamak   |   Felület:  króm-fekete
Méretek:  A=117 mm    D=51 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

borneo króm-fekete

AlApAnyAg:  zamak   |   Felület:  króm-szatén nikkel  
Méretek:  A=117 mm    D=51 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

borneo króm-szatén nikkel

AlApAnyAg:  zamak   |   Felület:  PVD szatén nikkel  
Méretek:  A=150 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

VersA PVD szatén nikkel
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design

AlApAnyAg:  zamak   |   Felület:  fényes króm
Méretek:  A=135 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  zamak   |   Felület:  fényes és szálcsiszolt króm  
Méretek:  A=135 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  zamak   |   Felület:  selyem nikkel
Méretek:  A=110 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg: zamak és rozsdamentes acél   |   Felület:  fényes króm és szálcsiszolt acél
Méretek:  A=110 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg: rozsdamentes acél   |   Felület:  szálcsiszolt
Méretek:  A=110 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

cinto króm

cAiro króm-matt króm squAre selyem nikkel

MArenA króm-rozsdamentes acél dAnielA rozsdamentes acél

AlApAnyAg:  zamak   |   Felület:  szálcsiszolt króm
Méretek:  A=135 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

cinto matt króm
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AlApAnyAg:  alumínium   |   Felület:  ezüst színre eloxált,  antik jellegűre eloxált
Méretek:  A=125 mm    D=51 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

lineA 

AlApAnyAg:  rozsdamentes acél   |   Felület:  szálcsiszolt
Méretek:  A=128 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

Metro rozsdamentes acél

AlApAnyAg:  rozsdamentes acél   |   Felület:  szálcsiszolt acél  
Méretek:  A=135 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  rozsdamentes acél   |   Felület:  szálcsiszolt acél  
Méretek:  A=115 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  alumínium   |   Felület: fényes króm és szatén nikkel
Méretek:  A=115 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

theMA négyzetes inoxlAgunA rozsdamentes acél

FloridA króm-szatén nikkel

neW

neW

AlApAnyAg:  zamak   |   Felület:  szatén króm  
Méretek:  A=115 mm    D=51 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AtlAs szatén króm
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AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  lakkozott
Méretek:  A=115 mm    B=260 mm    C=46 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  súrolt bronz
Méretek:  A=115 mm    B=260 mm    C=46 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  réz   |   Felület: lakkozott 
Méretek:  A=105 mm    B=278 mm    C=48 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  súrolt bronz
Méretek:  A=105 mm    B=278 mm    C=48 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  patinás réz festett porcelán betéttel
Méretek:  A=118 mm    B=240 mm    C=33 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

CordobA réz CordobA súrolt bronz

AliCAnte réz AliCAnte súrolt bronz

diAnA patinás réz

AlApAnyAg:  réz  |   Felület:  lakkozott részben szálcsiszolt
Méretek:  A=117 mm    B=251 mm    C=41 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlbA réz-szatén réz

neW neW

neW neW
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AlApAnyAg:  réz  |   Felület:  lakkozott és részben szálcsiszolt  
Méretek:  A=122 mm    B=260 mm    C=44 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  réz  |   Felület:  súrolt bronz 
Méretek:  A=122 mm    B=260 mm    C=44 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

tolosA szatén réz

tolosA súrolt bronz

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  súrolt bronz
Méretek:  A=105 mm    B=278 mm    C=48 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  zamak   |   Felület:  súrolt bronz  
Méretek:  A=115 mm    B=240 mm    C=42 mm    D=52 mm |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

MAdeirA súrolt bronz

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  lakkozott  
Méretek:  A=110 mm    B=247 mm    C=43,5 mm    D=50mm |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

MArCo réz
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AlApAnyAg: réz   |   Felület:  antik
Méretek:  A=135 mm    B=240 mm    C=45 mm    B=55x68 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

Wien antik

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  lakkozott  
Méretek:  A=120 mm    B=238 mm    C=37 mm    D=50mm |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

inCA réz

AlApAnyAg:  zamak  |   Felület:  súrolt bronz
Méretek:  A=112 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

toledo súrolt bronz

AlApAnyAg:  zamak   |   Felület:  lakkozott   |   Méretek:  A=95 mm    B=153 mm    
C=41 mm    Csak 55 mm-es távolsággal   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

sCAlA réz

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  lakkozott  
Méretek:  A=107 mm    B=241 mm    C=33 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

Alt Wien réz

kilinCsek FelÚJÍtÁsHoZ, renoVÁlÁsHoZ

Az ezen a két oldalon található klasszikus kilincseket 
kifejezetten ajánljuk az olyan, akár műemlék jellegű 
épületfelújításokhoz is, ahol cél a régi, hagyományos pol-
gári lakások eredeti stílusának megőrzése. A STEFÁNIA 
kilincsek ráadásul választhatók egyedi megrendelés 
alapján korhű, lakkozatlan felülettel is, illetve ugyanebben 
a modellcsaládban egyedi ablakkilincsek is kaphatók.
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AlApAnyAg:  réz   |   Felület:   patinás réz
Méretek:  A=107 mm    B=240 mm    C=33 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

VAlentinA patinás réz

AlApAnyAg:  réz   |   Felület: lakkozott 
Méretek:  A=107 mm    B=240 mm    C=33 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  réz   |   Felület: 1-4. lakkozott,  lakkozás nélkül is kapható egyedi megrendelésre    5-6.  lakkozott
Méretek:  A=110 mm      B=236 mm      C=30 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

VAlentinA réz

steFÁniA réz

1. 2.

3. 4.

6.

5.
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AlApAnyAg:  kovácsoltvas   |   Felület:  festett, ezüst színre antikolt 
Méretek:  A=110 mm    B=240 mm    C=30 mm    D=30x68 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján

AlApAnyAg:  kovácsoltvas   |   Felület:  festett, ezüst színre antikolt 
Méretek:  A=118 mm    B=250 mm    C=30 mm    D=40x65 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján

VAlentinA kovácsoltvas

SerrAno kovácsoltvas

AlApAnyAg:  kovácsoltvas   |   Felület:  festett, ezüst színre antikolt 
Méretek:  A=110 mm    B=250 mm    C=30 mm    D=40x65 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján

BretAgne kovácsoltvas

AlApAnyAg:  kovácsoltvas   |   Felület:  festett, ezüst színre antikolt 
Méretek:  A=120 mm    B=240 mm    C=30 mm    D=40x65 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján

AlApAnyAg:  kovácsoltvas   |   Felület:  festett, ezüst színre antikolt 
Méretek:  1. A=136 mm    B=247 mm    C=45 mm   |   2. A=140 mm    B=252 mm    C=55 mm 

AlApAnyAg:   kovácsoltvas   |   Felület:  festett, ezüst színre antikolt 
Méretek:  1. A=132 mm    B=240 mm    C=41 mm   |   2. A=155 mm    B=310 mm    C=45 mm

thüringiA kovácsoltvas

1. MonAco     2.  roMAnticA 1.  SAlzBurg     4. köln

1. 1.2. 2.
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AlApAnyAg:  kovácsoltvas   |   Felület:  festett, ezüst színre antikolt   
Méretek:  1. 65x135 mm     2. 540x565 mm     3. 420x965 mm    4. 210+100x40 mm    5. 410+100x40 mm     |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján

AlApAnyAg:  kovácsoltvas   |   Felület:  1-3. festett, ezüst színre antikolt  
Méretek:  1. B=310 mm    C=45 mm   |   2. B=242 mm    C=37 mm   |   3. �53 mm

AlApAnyAg:  kovácsoltvas   |   Felület:  festett, ezüst színre antikolt  
Méretek:  1. A=160mm    B=247mm    C=45mm     2. A=150mm    B=247mm    C=45mm

AlApAnyAg:  kovácsoltvas   |   Felület:  1-3. festett, ezüst színre antikolt  
Méretek:  1. �57 mm  D=31x145 mm   |   2. �53 mm   |   3. �72 mm  D=36x104 mm

AlApAnyAg:  kovácsoltvas   |   Felület:  festett, ezüst színre antikolt  
Méretek:  1.  53 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján

1. kopogtAtó      2.  FAhASáBtArtó      3. kAndAlló kéSzlet      4. kApupánt normál      5. kApupánt nagy

1. hoSSzú (31 cm) kovácsolt cím     2. keSkeny (37 mm) kovácsolt cím

1. genF     2. Antwerpen 

1. VirágtAlpú gomb    2. MArgAretA gomb    3. ViolA eltolt gomb  

1. goMBoS cíM      2. goMB kovácsoltvas 

1.

1. 1.

1.

1.

3.

2.

2. 2.

2. 3.

4.

5.

2.
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Mandelli

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  fényes króm
Méretek:  A=137 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

telis króm

AlApAnyAg: réz   |   Felület:  szálcsiszolt króm
Méretek:  A=137 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

telis matt króm

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  szálcsiszolt króm
Méretek:  A=133 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  matt bronz
Méretek:  A=135 mm    D=51 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

nuriA matt króm ChorA matt bronz

neW neW

A Mandelli cég a világ egyik legjelentősebb rézkilincs gyártója Milánó-
ból, a formatervezés fővárosából. Kreatív modelljeivel a design nemzet-
közi élvonalát képviseli, immár több mint 50 éve. A nemes réz felületek a 
cég által szabadalmaztatott speciális, igen kemény lakkal vannak ellátva 
(fluxcoating), mely a hosszú élettartam garanciája. A csúcsminőség és a 
design harmónikus egységének megvalósítása által mára a Mandelli ki-
lincsek az igazi luxus és a legkifinomultabb ízlésvilág tartozékaivá váltak. 
Az ebben a fejezetben található termékeinket készletről, rövid határidő-
vel tudjuk szállítani megrendelőinknek.
Fontos! 
a Mandelli cég teljes kínálata megismerhető és megrendelhető nálunk, 
további információ: www.kilincsek.hu illetve www.mandelli.it, illetve 
kérésre szívesen elküldjük ingyenes katalógusunkat is.

CATALOGO 45
GENERALE
MAIN CATALOGUE

Q u a l i t à  e  s t i l e  i t a l i a n o _ I t a l i a n  q u a l i t y  a n d  s t y l e
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Mandelli

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:   1. lakozott    2. fényes króm    3. szálcsiszolt króm
Méretek:  A=147 mm    D=51 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  szálcsiszolt króm 
Méretek:  A=120 mm    D=50 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  szálcsiszolt réz  
Méretek:  A=141 mm    D=51 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

nAdir

FAn matt króm

link szatén réz

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  fényes és szálcsiszolt króm
Méretek:  A=143 mm    D=51 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg: réz   |   Felület:  szálcsiszolt króm
Méretek:  A=141 mm    D=51 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

s91 króm-matt króm

link matt króm
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Mandelli

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  lakkozott
Méretek:  A=133 mm    B=260 mm    C=47 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  lakkozott
Méretek:  A=133 mm    D=51 mm |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  bronz  
Méretek:  A=133 mm    B=260 mm    C=47 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  bronz  
Méretek:  A=133 mm    D=51 mm |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg: réz   |   Felület:  lakkozott és szálcsiszolt réz 
Méretek:  A=144 mm    B=268 mm    C=48 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg: réz   |   Felület:  lakkozott és szálcsiszolt réz
Méretek:  A=144 mm    D=51 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

CAstigliA réz hosszúcímes CAstigliA réz rozettás

CAstigliA bronz hosszúcímes CAstigliA bronz rozettás

lord réz lord réz
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Mandelli

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  matt bronz
Méretek:  A=144 mm    B=268 mm   C=48 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  matt bronz
Méretek:  A=144 mm    D=51 mm |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  matt bronz
Méretek:  A=142 mm    B=260 mm   C=47 mm    |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  matt bronz
Méretek:  A=142 mm    D=51 mm |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  lakkozott
Méretek:  A=136 mm    D=51 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

lord matt bronz hosszúcímes lord matt bronz rozettás

norMA matt bronz hosszúcímes norMA matt bronz rozettás

rondine réz

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  matt bronz
Méretek:  A=140 mm    D=51 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

idrA matt bronz
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Mandelli

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  szálcsiszolt króm
Méretek:  A=142 mm    D=51 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  fényes és szálcsiszolt króm
Méretek:  A=143 mm    D=51 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  matt bronz
Méretek:  A=142 mm    D=51 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg: réz   |   Felület:  lakkozott és szálcsiszolt réz
Méretek:  A=139 mm    D=51 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  fényes króm és szálcsiszolt króm
Méretek:  A=139 mm    D=51 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

river matt króm

Filo króm-matt króm

river matt bronz

Chio réz-szatén réz Chio króm-matt króm

AblAkkilinCsek

Szinte minden Maestro és Mandelli 
ajtókilincsünkhöz választható for-
mailag hozzá illő ablakkilincs is. 
Ezen ablakkilincsek speciális mecha-
nikájuknak köszönhetően egyaránt
felszerelhetők a hagyományos és a 
modern bukó-nyíló ablakokra. Kilin-
cseink mellett ez a piktogram jelzi, 
hogy létezik-e belőle ilyen ablakki-
lincs változat:  

Az alábbi piktogram pedig azt jelzi 
hogy az adott modellből zárható 
ablakkilincs is rendelhető.
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Mandelli

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  fényes és szálcsiszolt króm
Méretek:  A=139 mm    D=51 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  1.  fényes króm    2.  fényes és szálcsiszolt króm 
Méretek:  A=233   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  lakkoztott és szálcsiszolt réz, fényes és szálcsiszolt króm
Méretek:  A=250 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

6 mm ajtó sík feletti magassággal, cserélhető takaró lappal. Szállítási  határidővel kapcsolatban 
kérjük, érdeklődjön vevőszolgálatunknál.

3 mm ajtó sík feletti magassággal, cserélhető takaró lappal. Szállítási  határidővel kapcsolatban 
kérjük, érdeklődjön vevőszolgálatunknál.

toteM króm-matt króm

1.  197 A-P emelő-tolóajtó kilincs grt.     2. 197 A emelő-tolóajtó kilincs grt.

1.

Clip tolóajtókagylók Clip sliM tolóajtókagylók 

465 l ajtóhúzó

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  fényes és szálcsiszolt króm
Méretek:  A=148 mm    D=51 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

duo króm-matt króm

2.

25www.kilincsek.hu   |
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Rozettás

Rövidcímes

Hosszúcímes

Négyzetcímes

Üvegajtóhoz

WC

Fémajtó

Eltolt fémajtó

1163-as modell család

Választható műszaki kivitelek:

standard

acél alu alu grau bronz réz

tűzgátló objekt AGL

Választható alapanyagok/felületek:

Rendelhető változatok:

Különleges FsB design

Az FSB termékek világszerte ismertek és 
elismertek kimagasló, etalonként nyil-
vántartott minőségüknek, trend-teremtő 
dizájnjuknak és nagy igénybevételnek meg-
felelő objekt-, biztonsági-, pánik- és tűzgátló 
vasalataiknak köszönhetően.
Mind az otthonok, mind a közületi épületek 
népszerű vasalatai Európa-szerte. A termé-
kek nagy variálhatóságának köszönhetően 
egy-egy modellel gyakorlatilag minden le-
hetséges igényt ki lehet elégíteni egy épü-
leten belül, így ugyanazzal a formájú kilincs-
csel szerelhető a biztonsági bejárati ajtó, 
a tűzgátló kazánajtó, az ablakok, a pánik-
vasalatok, és a sor itt szinte végtelen.

Erre a sokrétűségre példa a fenti rövidített 
kilincscsalád bemutatás.

Az FSB teljes kínálatával állunk rendelke-
zésére, kérje ingyenes FSB katalógusunkat, 
vagy látogasson el a www.kilincsek.hu 
illetve a www.fsb.de weboldalakra.

1102              1078                                         1191

1128            7655 XXL                                                        1201

1028            1119                                                                7387
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Bronz: egy régi-új alapanyag

A bronznak, ennek a nemes és az idővel együtt 
változó  alapanyagnak az újrafeledezése néhány 
éve kezdődött az FSB tervezőasztalain, majd 
mára  valóságos  divatot  teremtett.
A patinás bronz felület és a modern formák 
keveréke ideális az olyan igényes felújításokon, 
ahol a korabeli lakásbelső és a mai kor találko-
zása valamilyen egyedi megoldást kíván.

Fingerscan 2.0

A Fingerscan ajtóhúzóval a lakáskulcs mindig 
kéznél lesz – szó szerint. Az eltűnt vagy elve-
szett kulcsok gondja a múlté, hiszen az ajtóhúzó 
megfogásakor a biometrikus szkenner felismeri 
a betáplált ujjlenyomatokat, és máris nyílik az 
ajtó. Sőt, az egyszerű programozhatóságnak kö-
szönhetően a néhány napig Önnél tartózkodó ro-
konok és barátok is kaphatnak a házhoz virtuális 
kulcsot, ha és ameddig Ön úgy akarja. És lehet 
akár nagyvonalú is, hiszen a rendszer összesen 
99 ujjlenyomatot tud egyidejűleg kezelni. 
Emellett rendkívül hosszú élettartamú (min. 4 
millió használat), kimagaslóan biztonságos és ki-
válóan ellenáll a külső hőmérsékletingadozások-
nak is (-40 és + 85°C között).

süllyeszTeTT VasalaToK

Az FSB által kifejlesztett süllyesztett vasalatok az elmúlt évek nagy sikerű formai innovációját jelentik, egyre bővülő termékkör 
bevonásával, ezekből mutatunk itt néhány példát.

Süllyesztett kilincs Süllyesztett biztonsági rozetta 

FsB és ssF záraK

Süllyesztett tolóajtókagyló      

1102 Világos patinás bronz
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                         Antibakteriális kilincsek 
Újdonság: a HC3 nevű felülettel ellátott kilincseink minden 
ismert baktériumot és vírust elpusztítanak, így kiválóan hasz-
nálhatók kórházakban, orvosi rendelőkben, idősotthonokban, 
konyhákon illetve nagy forgalmú közintézményekben. 

A kilincsre egy átlátszó és igen kemény, HC3 nevű bevonatot visznek fel, 
mely egy innovatív fotokatalizátoros elemet tartalmaz. Ezt az elemet UV-
sugárzással aktiválják, ami innentől katalizátorként működik és igen gyorsan 
elpusztítja, majd elemeire bontja az egyszerű organizmusokat (baktériumok, 
vírusok). A folyamat végeredményeként mindössze víz és szén-dioxid marad 
hátra. A felületre 10 év garanciát biztosít a gyártó.

Kilincsek HC3 bevonattal
Megrendelésre a teljes „Pro Objekt 4” kollekciónk beszerezhető HC3 be-
vonattal, illetve a Rondo Pro Objekt 4 és Thema Pro Objekt 4 modellekből 
készlettel is rendelkezünk. Ezeknél a termékeknél egy kis zöld logó jelzi az 
antibakteriális változat meglétét.

Termékeinket a DIN EN szabványok figyelembevételével csopor-
tokba soroltuk. A DIN EN 1906 szabvány a kilincsekkel, ajtóhú-
zókkal és gombokkal szemben támasztott elvárásokat és tesz-
telésük módját határozza meg és ezek alapján egy osztályozási 
kódot állapít meg.

Példaként álljon itt egyik tipikus objekt termékünk kódja:
 

A számjegyek sorrendben a következő jelentéssel bírnak: 
1. Használati kategória (a kilincs és a tengely mennyire áll ellen a torziós 

erőknek, mekkora játéka van felszerelve), 1-4 
2. Tartósság – a maximális 7-es számot 200.000 lenyomásnál többet 

kibíró modell kapja
3. Ajtó tömeg (nincs jelentősége a kilincsek osztályozásánál)
4. Tűzállóság – az EN 1634-es szabvány komplett ajtók vizsgálatát írja 

elő, a DIN 18273 alapján azonban egyes vasalatok is bevizsgálhatók
5. Használati biztonság : 0-standard felhasználáshoz, 1-biztonsági elő-

írások esetén
6. Korróziós viselkedés: 0-4, 3- nagy korróziós ellenállás
7.  Betörésnek való ellenállás: 0-4, ennek elsősorban a bejárati biztonsági 

kilincseknél van szerepe. A 3-as szintű, S3-nak nevezett osztály, amely 
megegyezik  a DIN 18257 ES2-es osztályával, illetve az SKG két csillagos 
minősítésével, a nagyon betörésbiztos kategóriát jelenti. Itt például 
kötelező a cilinderzárbetét fúrás elleni védelme

8. Formai besorolás: rugóval ellátott (A, B) vagy anélkül szerelt (U)

A használati kategóriák részletesebben kifejtve:
1. használati osztály: átlagos használati gyakoriságú ajtókhoz, ahol 

várható a megfelelően óvatos és rendeltetésszerű használat 
– lakáscélú felhasználásra ajánlott

2. használati osztály: átlagos használati gyakoriságú ajtókhoz, ahol 
várható a megfelelően óvatos, de esetenként nem rendeltetésszerű 
használat – főleg irodai felhasználásra javasolt 

3. használati osztály: nagy használati gyakoriságú ajtókhoz, közületekbe, 
ahol kevésbé valószínű az óvatos használat, és várható a gyakori, nem 
rendeltetésszerű használat - a nagyközönség által látogatott középü-
letekbe ajánlott

4. használati osztály: olyan ajtókhoz, melyek gyakran vannak kitéve 
erőhatásoknak vagy rongálásnak, pl. futball stadionok ajtajára, autós 
pihenőkben lévő nyilvános illemhelyek ajtajára.

4 7 - 0 1 3 0 B

MAEsTro vAsAlAToK KözülETI 
(ProjEKT, vAgy objEKT) fElHAszNálásrA

Külön szabványok és ajánlások vonatkoznak a tűzgátló - (DIN 
18273) biztonsági - (DIN 18257 és EN 1906) és pánik vasalatokra 
(DIN EN 179 és DIN EN 1125). A magyar MAbIsz (Magyar biztosí-
tók szövetsége) is minősíti a biztonsági vasalatokat. Minősítésük 
komoly minőséget és biztonságot jelent, nem csak mechanikai 
szempontból, hanem azáltal is, hogy az általuk minősített termé-
keket a biztosítók megfelelő biztonságot nyújtó vasalatként 
fogadják el kár esetén.

Pro
Nincs bevizsgálva, a rozettás változatát műanyag alaplappal és rugóval 
szállítjuk. A kilincs nincs a rozettához szerelve, a rozetták önmetsző átmenő 
csavarral rögzíthetők. Jellemző felhasználási területe lakóingatlanok, eset-
leg társasházak.

   Pro objekt 3 
A DIN EN 1906 szabvány szerint a 3. használati osztályba sorolt termék, 
nagyon ellenálló fém alaplappal, rugóval, M4-es átmenő csavarral és a 
rozettához hegesztett megvezető hüvellyel készül. Ajánlott irodaházakba, 
társasházakba, illetve közintézményekbe. 5 év működési és felületi garan-
ciát biztosítunk hozzá.

   Pro objekt 4 
A legerősebb igénybevételnek is megfelelő, „vandálbiztos” vasalat, nagy 
forgalmú közintézményekben, kórházakban, bevásárló központokban, 
kollégiumokban vagy akár stadionokban is használható. A DIN EN 1906 
szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési 
és felületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, ru-
gózott termék. Fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához 
hegesztett megvezető hüvellyel szállítjuk.

       Tűzgátló
A DIN 18273 szabvány alapján tűzgátlóként minősített, T-90 besorolású, 
azaz 90 perces tűzgátlást biztosító vasalat, DIN EN 1906 szabvány szerint 
4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garan-
cia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugó nélkül, fém 
alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető 
hüvellyel, illetve 9-es tengellyel szállítjuk.
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AlAPANyAg:  rozsdamentes acél   |   fElülET:  szálcsiszolt
MérETEK:  A=128 mm    B=217 mm    C=40 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlAPANyAg:  rozsdamentes acél   |   fElülET:  szálcsiszolt
MérETEK:  1. A=128 mm   D=52 mm       2. A=128 mm   B=170 mm    C=45 mm     3. A=140 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlAPANyAg:  rozsdamentes acél   |   fElülET:  szálcsiszolt   |   MérETEK:  1. A=128 mm    B=220 mm    C=40 mm    2. A=128 mm    B=170 mm    C=45 mm    3. A=128 mm    D=52 mm
A        piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

1-2. THEMA 3. THEMA TrENDy

THEMA

DIN EN 1906 - PfB

3 7 - 0 0 3 0 A

DIN EN 1906 - PfB

4 7 - 0 1 3 0 U

DIN EN 1906 - PfB

4 7 - 0 0 3 0 A

1.

1. 2. 3.

THEMA Pro

2.

3.
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AlAPANyAg:  rozsdamentes acél   |   fElülET:  szálcsiszolt
MérETEK:  A=140 mm    B=217 mm     C=40 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlAPANyAg:  rozsdamentes acél   |   fElülET:  szálcsiszolt
MérETEK:  1. A=140 mm    D=52 mm     2. A=140 mm    B=170 mm    D=45 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlAPANyAg:  rozsdamentes acél   |   fElülET:  szálcsiszolt   |   MérETEK:  1. A=140 mm    B=220 mm    C=40 mm     2. A=140 mm    B=170 mm    C=45 mm     3. A=140 mm    D=52 mm
A        piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján  

roNDo Pro

roNDo

roNDo

DIN EN 1906 - PfB

3 7 - 0 0 3 0 A

DIN EN 1906 - PfB

4 7 - 0 1 3 0 U

DIN EN 1906 - PfB

4 7 - 0 0 3 0 A

1.

1.

2.

2.

3.

30



Project

B

C

A

D

A

www.kilincsek.hu   |

AlAPANyAg:  rozsdamentes acél   |   fElülET:  szálcsiszolt
MérETEK:  A=133 mm    B=217 mm    C=40 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlAPANyAg:  rozsdamentes acél   |   fElülET:  szálcsiszolt
MérETEK:  1. A=133 mm    B=170 mm    C=45 mm    2. A=133 mm    D=52 mm |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

IMAgE Pro

IMAgE

IMAgE
AlAPANyAg:  rozsdamentes acél   |   fElülET:  szálcsiszolt   |   MérETEK:  1. A=133 mm    B=220 mm    C=40 mm    2. A=133 mm    B=170 mm    C=45 mm     3. A=133 mm    D=52 mm   
A        piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján  

DIN EN 1906 - PfB

4 7 - 0 1 3 0 U

DIN EN 1906 - PfB

3 7 - 0 0 3 0 A

1. 2.

3.

DIN EN 1906 - PfB

4 7 - 0 0 3 0 A
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AlAPANyAg:  alumínium   |   fElülET:  1. ezüst színre eloxált    |   
MérETEK:  A=145 mm    B=170 mm     C=45 mm   |   Tűzgátló változatban is kapható

AlAPANyAg:  acél és műanyag   |   fElülET:  fekete
MérETEK:  A=145 mm    B=170 mm     C=45 mm 

AlAPANyAg:  alumínium   |   fElülET:  ezüst színre eloxált
MérETEK:  A=135 mm    B=228 mm     C=43 mm     D=52 mm  |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlAPANyAg:  alumínium   |   fElülET:  antik jellegűre eloxált
MérETEK:  A=135 mm    B=228 mm     C=43 mm     D=52 mm  |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlAPANyAg:  alumínium   |   fElülET:  ezüst színre eloxált
MérETEK:  A=125 mm    B=228 mm     C=43 mm     D=52 mm  |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlAPANyAg:  alumínium   |   fElülET:  antik jellegűre eloxált
MérETEK:  A=125 mm    B=228 mm     C=43 mm     D=52 mm  |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

UrsUlA rövidcímes alu F1 UrsUlA rövid tűzgátló fekete

sAvANNA alu F1 sAvANNA alu F4

EsTEllA alu F1 EsTEllA alu F4
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AlAPANyAg:  alumínium  |   fElülET:  ezüst színre eloxált
MérETEK:  A=121 mm    B=205 mm    C=32 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlAPANyAg:  alumínium  |   fElülET:  antik színre eloxált
MérETEK:  A=121 mm    B=205 mm    C=32 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlAPANyAg:  alumínium  |   fElülET:  pezsgő színre eloxált
MérETEK:  A=121 mm    B=205 mm    C=32 mm    D=52 mm   |   a mellékelt ábrát lásd a lap alján 

AlAPANyAg:  1. alumínium  2. műanyag  |   fElülET:  1. ezüst színre eloxált   2. fehér raktárról 
más színek  megrendelésre  |   MérETEK:  1. A=130 mm    D=52 mm    2. A=126 mm    D=50 mm  

AlAPANyAg:  1-3, 5. rozsdamentes acél   4. alumínium   |   fElülET:  1-3, 5. szálcsiszolt
4. ezüst színre eloxált     MérETEK:  D=50 mm

AlAPANyAg:  alumínium  |   fElülET:  1. ezüst színre     2. antik jellegűre eloxált
MérETEK:  A=245 mm    B=158 mm    C=33 mm 

CHrIsTIE alu F1

CHrIsTIE alu F4

CHrIsTIE alu F2 

1. UrsUlA alu F1     2. UrsUlA műanyag

1.

2.

1. ElTolT göMb, inox    2. göMb AlAKú, inox    3. HENgErEs, inox

4. KErEK goMb, alu    5. goMb-goMb inox, Tupai

1. 18000  AlU f1 emelő-tolóajtó kilincs grt.

2. 18000  AlU f4 emelő-tolóajtó kilincs grt.

2.

1.1. 2.

3.

4.

5.
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Security

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  1. lakkozott   2. fényes króm   3. szálcsiszolt króm   4. súrolt bronz   |   Méretek:  A=122 mm    B=220 mm     C=27 mm    E=70 mm    F=130 mm   
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Bármilyen méretben.

Bármely,        piktogrammal jelölt kilinccsel választható.

Bármely,        piktogrammal jelölt kilinccsel választható.

AlApAnyAg:  réz   |   Felület:  1. lakkozott   2. fényes króm   3. szálcsiszolt króm   4. súrolt bronz   |   Méretek:  B=246 mm    C=44 mm    E=70 mm    F=130 mm   |   
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzzsal szerelve. 
MABISZ minősítéssel rendelkezik. Bármely, az itt látható piktogrammal jelölt kilinccsel választható. (72, 90 és 92 PZ)  

rAvennA

UniversAl biztonsági pajzs
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AlApAnyAg:  rozsdamentes acél   |   Felület:  szálcsiszolt   |   Méretek:  B=250 mm    C=55 mm    F=138 mm    E1=78 mm    E2=22 mm
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető 3 átmenő csavarral. Gomb-kilincs változatban kapható. A külső oldalon nagy keménységű biztonsági pajzs védi. 
Többféle kilinccsel kombinálható. (72 és 92 PZ)

ideAl inox biztonsági grt. es1

F

E1

E2

F

E1

E2

2.

3.

4.

AlApAnyAg:  rozsdamentes acél   |   Felület:  szálcsiszolt   |   Méretek:  B=249 mm    C=48 mm    F=130 mm    E1=76 mm    E2=22 mm
Kizárólag belülről szerelhető, átmenő csavarral. Fúrás ellen védő cilindertakaróval vagy anélkül, gomb-kilincs változatban kapható.  Külső oldalon nagy keménységű biztonsági pajzs 
védi. Többféle kilinccsel kombinálható. A képen látható gombokkal választható. A legmagasabb német biztonsági szabvány szerint bevizsgálva és hitelesítve (SKG **). (72 és 92 PZ) 

1. sAFe inox biztonsági grt.    2. MArA gomb     3. reFlex gomb    4. Alto gomb

es21.

DIN EN 1906 - PfB

3 7 - 0 0 3 3 U

Biztonsági vAsAlAtok 

A biztonsági vasalatok a bejárati ajtók fokozott mechanikai védelmét szolgálják. A biztonságot növeli, ha az ajtócímet rögzítő 
csavarokat kívülről nem lehet kicsavarozni, azaz csak a belső oldalról oldható, csavarozható. Tovább növelhető a biztonság, 
ha a kilincsek pajzsa mögé egy edzett acél betét van rögzítve, mely megakadályozza a zár felfúrását. Még magasabb szintű vé-
delmet nyújt a zárbetét előtt található cilindervédő betét, mely az egyik leggyakoribb bejutási módot, a zárbetét megfúrását 
akadályozza meg. 
Számos termékünk a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) minősítésével is rendelkezik, ezeket a termékeket MABisz 
logóval jelöljük. Az es 1 és az es 2 a német szabvány szerinti biztonsági minősítések két fokozata, ezeket is jelöltük ter-
mékeink mellett. 
A több színben kapható, MABISZ minősítéssel rendelkező Universal biztonsági pajzs bármelyik Universal piktogrammal jelölt 
kilincsmodellünkkel kombinálható, így elérhető, hogy a bejárati ajtóra szerelt biztonsági pajzsra ugyanaz a kilincs kerüljön, 
mint a belső ajtókra. A Ravenna típusú, csak belülről szerelhető keskenycímes pajzsunk szintén kombinálható több kilincsmo-
dellünkkel, ezt a kilincseknél a Ravenna piktogram jelzi.

Universal                                          Ravenna
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AlApAnyAg:  alumínium   |   Felület:  ezüst színre és antik jellegűre eloxált   |   Méretek:  1.  A=118 mm    B=250 mm     C=44 mm    E=70 mm    F=130 mm   
2. furattávolság= 39 mm, B=100 mm, C=50 mm   |   Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül 
szerelhető. Belső acél pajzzsal szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik. (72, 90 és 92 PZ)

1. Arno alu biztonsági grt.    2. Arno alu másodzár pajzs

AlApAnyAg:  alumínium   |   Felület:  ezüst színre eloxált   |   Méretek:  1. A=118 mm    B=250 mm    C=44 mm    E=70 mm   F=130 mm      2. C=42,5 mm
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzzsal szerelve.  
MABISZ minősítéssel rendelkezik. (72, 90 és 92 PZ)

1. rio alu F1 biztonsági grt.    2. Biztonsági pAjzs grt. alu F1

1. 2.

F

E1

E2

AlApAnyAg:  alumínium   |   Felület:  eloxált  F9,  F2,  F4,  F1   |   Méretek:   A=130 mm   B=246 mm    C=31 mm    F=138 mm    E1=78 mm    E2=21,5 mm  
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető, csak 92 PZ lyukasztással.

sAvAnnA vArio keskenycímes bejárati alu grt.

neW
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AlApAnyAg:  1-2, 4. rozsdamentes acél    3. réz     5. alu   |   Méretek:   1-2.  52x11,5 mm     5. 30x90 mm     3. 30x70 mm     A. ovális     B. szögletes     
4. 30x70 mm     A. ovális     B. szögletes  

AlApAnyAg:  alumínium   |   Felület:  porszórt fehér, antik és inox színben
Méretek:  A=125 mm    B=247 mm    C=32 mm    E1=78 mm    E2=21,5 mm    F=138 mm
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs 
változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető (csak 92 PZ lyukasztással)  

AlApAnyAg:  alumínium   |   Felület:  porszórt fehér, antik és inox színben
Méretek:  A=125 mm    B=247 mm    C=32 mm    E1=78 mm    E2=21,5 mm    F=138 mm
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és 
gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető (csak 92 PZ lyukasztással) 

AlApAnyAg:  alumínium (fehér), magnézium (többi szín)    |   Felület:  porszórt fehér, 
antik és inox színben    |   Méretek:   A=125 mm     D=30x68 mm

AlApAnyAg:  alumínium (fehér), magnézium (többi szín)   |   Felület:  porszórt fehér, antik és 
inox színben    |   Méretek:  1-2. A=125 mm    D=30x68 mm     3. D=30x68 mm

1. Biztonsági körrozetta       2. Biztonsági körrozetta cilindervédővel        3. Biztonsági pajzs 
4. Biztonsági pAjzs inox       5. Biztonsági pAjzs fehér, F1, F4

operA BejárAti gArnitúrA, 3 csapos opera redőnyös Bejárati garnitúra, 3 csapos

1. operA ablakkilincs     2. operA zárható ablakkilincs

3. operA gyerekzáras ablakkilincs

1. operA erkélyajtó kilincs     2. operA redőnyös erkélyajtó-kilincs

3. operA biztonsági rozetta erkélyajtó-garnitúrához   

1.

1.

1. 2. 3.2.

3.

3/A. 4/A.

2. 3/B. 4/B. 5.

F

E1

E2

F

E1

E2

neW

neW

neW

neW
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szállodai ajtózárak, Beléptető rendszerek

Az alábbi zárak és kilincsek komplett megoldást je-
lentenek a modern szállodák, panziók, irodaházak és 
esetenként a magánházak, lakások számára is. Segít-
ségükkel a szállodai recepciós szolgáltatás színvonala a 
legmagasabb szintre emelhető, miközben a munkaerő-
költségek jelentősen csökkenthetők. A komplett rend-
szereink megfelelnek bármely 4 vagy 5 csillagos szállo-
da biztonságtechnikai előírásainak, mindezt rendkívül 
versenyképes árakon.

A kártyás rendszerek lényege, hogy a kártya (érintőkártya) kulcs-
ként, azonosítóként szolgál és különböző jogosultságokkal ruházha-
tó fel, pl.: meghatározott ajtók nyitására, meghatározott időre, stb.

A zárrendszereink off-line rendszerűek, azaz nincsenek hálózatba 
kapcsolva, külön kábelezést nem igényelnek. Akkumulátorról mű-
ködnek, így külső áramellátásra sincs szükségük, tehát ehhez sem 
kellenek vezetékek. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a beépítésüknél 
nincs szükség különleges elektronikai képesítésre.

A termék beépíthető minden falc, vagy falc nélküli 40-70mm vastag-
ság közötti ajtólapba, ahol a megfelelő zármélység biztosítható. 
A komplett egységcsomag tartalmazza a zárat, a kilincset, az elekt-
ronikát, az akkumulátorokat és minden beépítéshez szükséges ki-
egészítőt, így az ajtólap előkészítéséhez szükséges sablont is. 

A rendszerhez kapcsolhatók egyéb hagyományos beléptető rend-
szerek, szobai energiamegtakarító (áramtalanító kapcsoló), sorom-
pó, stb. – így biztosítható, hogy azonos kártyával további funkciókat 
is el lehessen érni. Azt, hogy pontosan milyen fix és választható ele-
mekből áll össze egy komplett szállodai rendszer, a következő olda-
lon részletesen is elolvashatja.

A szoftveres rendszerhez kapcsolhatók egyéb szállodai programok 
pl.: front office, Hostware, Flexys, vendéglátás, stb.

A termékekre 1+1+1 év garanciát biztosítunk, ennek feltételeit lásd 
a következő oldalon.

Fontos! 
Az igények felmérésében, a termékek kiválasztásában, a szállítási 
határidővel, az árajánlatkérés folyamatában, a beépítés során, a 
működtetésben és a karbantartásban is folyamatosan segítséget 
nyújtunk Önnek. 

Forduljon hozzánk bizalommal a következő elérhetőségek egyikén: 
maestro@kilincsek.hu, 06 30 630-8495, 06 24 520 431.

asM-HlMF1
Érintőkártyás elektromos ajtózár  |   választHató szín: bronz, matt króm
MecHanikus kulcs: vészhelyzet esetére, programozáshoz 
FelHasználási követelMény: ajtó vastagsága 38 mm és 70 mm között legyen 
eleM élettArtAM: kb. 12 hónap (függ a használat gyakoriságától és a klímafeltételektől) 
Várható szállítási határidő: kb. 1 hét

asM-HlMF2
Érintőkártyás elektromos ajtózár   |   választHató szín:  fényes arany vagy fényes ezüst 
színű szegéllyel   |   MecHanikus kulcs:  vészhelyzet esetére, programozáshoz  
FelHasználási követelMény: ajtó vastagsága 38 mm és 70 mm között legyen
eleM élettArtAM: kb.  12 hónap (függ a használat gyakoriságától és a klímafeltételektől)

asM-HlMF3
Érintőkártyás elektromos ajtózár |  választHató szín: arany, rozsdamentes acél
MecHanikus kulcs:  vészhelyzet esetére, programozáshoz 
FelHasználási követelMény:  ajtó vastagsága 38 mm és 70 mm között legyen 
eleM élettArtAM: kb.  12 hónap (függ a használat gyakoriságától és a klímafeltételektől)

1. asM-HlFp3
Számkódos és ujjlenyomatos elektromos ajtózár  
FelHasználók száMa (eltárolható ujjlenyomatok): 240 db-ig  
választHató szín: matt króm  Mechanikus kulcs: vészhelyzet esetére  
FelHasználási követelMény: ajtó vastagsága 38 mm és 70 mm között legyen  
eleM élettArtAM:  kb. 12 hónap 
(függ a használat gyakoriságától és a klímafeltételektől)

2. asM-HlMF5
Érintőkártyás elektromos ajtózár Mifare kártyás ajtózár, rozsdamentes acélból. 
Különösen régi típusú ajtós projektekhez, mivel minimális átalakítással beszerel-
hető, nem szükséges a régi ajtó cseréje. 
választHató szín:  rozsdamentes acél   
MecHanikus kulcs:  vészhelyzet esetére 
FelHasználási követelMény:  ajtó vastagsága 38 mm és 70 mm között legyen
eleM élettArtAM: kb. 12 hónap 
(függ a használat gyakoriságától és a klímafeltételektől)

1. 2.

38



Security

B

C

A

D

A

www.kilincsek.hu   |

továBBi rendszerkiegészítők:

szoFtver
Megvásárlása ajánlott: minden nagyobb rendszer vagy gyakori munkaerő-
fluktuáció esetén. Az első beüzemelést javasolt a szolgáltatóval elvégeztetni.

kártyaíró/olvasó (usB vagy rs232)
A fent említett esetekben a szoftver kiegészítésére ajánlott e készülék megvá-
sárlása is a különböző kártyatípusok programozására.

kártya (MF)
hotelzárakhoz és beléptető rendszerekhez is alkalmas (kombinálható).Érintő-
kártyás elektromos ajtózárhoz rendelhető tetszőleges számú kártya. Az alábbi 
típusok léteznek:

szobakártya
ajánlott mennyisége: szobánkénti ágyszám + 1 db.  (pl. 8 db. 2 ágyas szoba 
esetén: 8 x (2+1) = 24 db.)
Mesterkártya
a programban szereplő összes szobát nyitja, még akkor is, ha az a belső elfor-
dítóval zárva van. Kifejezetten felsővezető vagy tulajdonos részére, elveszítése 
a teljes rendszer újraprogramozását igényli.
emergency kártya
a programban lévő összes ajtó nyitva marad a lehúzás után (akkor is, ha belső 
elfordítóval zárva van), vészhangot és vészfényt ad, amíg újból nem használják.
takarítói kártya 
megadható, hogy a kártya tulajdonosa mely szobákba, mely időpontok-
ban (napszak szerint órától óráig) mehet be (kivéve, ha az ajtó a belső 
elfordítóval zárva van)
karbantartói kártya
a takarítói kártyához hasonló, hiszen szűkíthető térben és megadható az érvé-
nyességi ideje, azzal a különbséggel, hogy akkor is nyitja az ajtót, ha az belülről 
zárva van.

szellőzőlyuk
AlApAnyAg:  rozsdamentes acél    
Felület:  szálcsiszolt, fényes                                    

asM-HlMF1

Érintőkártyás elektromos ajtózár   |   választHató szín:  bronz, matt króm
MecHanikus kulcs: vészhelyzet esetére, programozáshoz 
FelHasználási követelMény: ajtó vastagsága 38 mm és 70 mm között legyen 
eleM élettArtAM: kb. 12 hónap (függ a használat gyakoriságától és a klímafeltételektől) 
Várható szállítási határidő: kb. 1 hét

asM-HlMF2
Érintőkártyás elektromos ajtózár   |   választHató szín:  fényes arany vagy fényes 
ezüst színű szegéllyel   |   MecHanikus kulcs: vészhelyzet esetére, programozáshoz  
FelHasználási követelMény:  ajtó vastagsága 38 mm és 70 mm között legyen
eleM élettArtAM: kb. 12 hónap 
(függ a használat gyakoriságától és a klímafeltételektől)

1. szellőzőrács      2. küszöBsín,  ajtóvédőleMez
AlApAnyAgA: 1. alumínium     2. réz ill. rozsdamentes acél   |   Felület: 1. fehér porszórt 
ill. F1, F3 , F4   több méretben kapható     2. lakkozott réz, fényes acél, szálcsiszolt acél                                  

1. 2.

check out kártya 
kártyaelvesztés esetén a check out kártya megírásával, használatával 
érvényteleníthető a régi kártya.
adatkártya
1 Mb helyett 4 Mb hely; több adat tárolható rajta, lehetővé teszi a naplózást
energia megtakarító kapcsoló
Igény esetén kérhető az elektromos ajtózárak kiegészítésére, amellyel 
szabályozható a szoba áramfogyasztása.

továBBi igényBe veHető szolgáltatások
zár beszerelés
Az ajtózár beszerelését és elektromos csatlakoztatását jelenti (ajtó kimará-
sát a vevő végzi, amelyhez pontos műszaki rajzot biztosítunk.

progrAMozás 
Az elektromos ajtózárak és a kártyák programozását jelenti. Az első prog-
ramozás szolgáltató általi elvégzése ajánlott még abban az esetben is, ha a 
szoftvert és/vagy kártyaíró/olvasót is megvásárolták.
karbantartás
Félévente érdemes elvégezni, 5-6 perc/ajtó. Évente érdemes hosszabb időt 
rászánni az elemek bemérésére illetve esetleges cseréjére.
oktatás
Ajánlott, a későbbi saját programozás elvégzéséhez illetve a személyzet 
betanításához.

gArAnciA
•  Értékesítéstől számított 1 év telephelyi garancia a törvényben 

meghatározott feltételek alapján. 
•  Szolgáltató általi beszerelés és programozás esetén további 1 év

 helyszíni garancia. 
•  Karbantartási szerződés kötése esetén újabb 1 év garancia.
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TOLÓAJTÓ-VASALATOK   
Fal előtt futó tolóajtó-vasalat rendszerek
A fal előtt futó tolóajtók könnyen felszerelhetők, helyet takarítanak meg és a lakás látványos díszei.

1. TOLÓAJTÓzár KéSzLeT       2. TOLÓAJTÓKAgyLÓK       3. hArmOniKAAJTÓ KAgyLÓ grT.

1. feLüLeT:  A. lakkozott réz    B. fényes króm   C. matt króm    D. szatén nikkel    E. bronz  
2. feLüLeT/méreTeK:  A. réz, 34x115 mm    B. króm, 34x115 mm    C. matt króm, 34x115 mm    D. antik, 34x115 mm    E. inox, 40x120 mm    F. inox, 40x120 mm    G. inox, 70 mm    H. inox, 70 mm
3. ALApAnyAg: réz   |   feLüLeT:  A. lakkozott réz    B. fényes króm    C. szálcsiszolt króm    D. bronz  

1.

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

e

e f h

2.

3.

Az Sn 50 rendSzer 
Maximum 50 kg súlyú ajtólapok mozgatásához.
További jellemzők:
-  Új, továbbfejlesztett összetételű, nagyobb kopásállóságú kerekek
-  Eloxált alumínium vezetősín
-  Az ajtólap kilengését meggátló alsó megvezető elem
-  Esztétikus egységcsomagban  

Az Sn 65 rendSzer
finomabb működés a csapágyazásnak köszönhetően.               
Még lágyabb és stabilabb siklás, az új profilnak és az ahhoz esztergált 
kocsikerekeknek köszönhetően.  Maximum 80 kg súlyú ajtólapokhoz.
- A csapágyazásnak köszönhetően eloszlik a kerekekre ható erő, meg-
nő az élettartalom. 
- Állítható végállás ütközővel szállítva, melynek előnye, hogy az ajtólap 
súlyának függvényében állítható az ütköző szorító ereje.   

Az Sn 80 rendSzer  
prémium minőség, tökéletes siklás nehéz ajtók esetén is.
Még lágyabb és stabilabb siklás, az új profilnak és az ahhoz esztergált 
kocsikerekeknek köszönhetően. Maximum 80 kg súlyú ajtólapokhoz.
- Csapággyal szerelve
- Dekoratív felülettel a sín külső oldalán
- Speciális rögzítő elemmel, melynek segítségével állítható a faltól való
 távolság
- Állítható végállás ütközőkkel

Az Sn 135 rendSzer
maximális erő a nehezebb lapokra.
Az SN 80-ashoz hasonló, de még robosztusabb rendszer. A ten-
gelyenként csapágyazott, masszív görgős kocsik lehetővé teszik 
a nagy súlyú, maximum 135 kg-os ajtólapok könnyed mozgatá-
sát. Állítható végállás ütközővel szállítva. Üvegbetétes ajtókhoz is 
ajánljuk. A szállítási határidővel kapcsolatban kérjük érdeklődjön 
ügyfélszolgálatunknál.

g
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fALBAn fUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT rendSzereK
Modern,elegáns és praktikus megoldás, a térelválasztásra, mellyel maximálhatja lakóterét és megszűntetheti az ajtók 
miatt kialakuló holttereket.

17

SYSTEM ZACHODZĄCY

Stwarza możliwość zamknięcia dwóch sąsiadujących pomieszczeń, pomiędzy którymi zamonto-
wana jest kaseta, w której te skrzydła się chowają.  Jedno skrzydło otwiera się w prawo a drugie w 
lewo. System jest szczególnie przydatny tam, gdzie występuje wiele sąsiadujących pomieszczeń 
i małe przedpokoje. Listwy ościeżnicowe stanowią uzupełnienie i wykończenie systemu. 

The system is designed to close o� two adjacent rooms with a compartment in between them 
where a pocket can be situated to hide the leaves in. One of the leaves opens to the right, the 
other to the left. The system is especially useful where there are many adjacent rooms and small 
corridors. Door frames complement the system.

Предоставляет возможность закрыть два соседних помещения, между которыми  нахо-
дится кассета в которой прятаются полотна. Одно полотно открывается направо, второе 
налево. Система незаменима особенно в смежных помещениях и небольших прихожих. 
Система укомплектована облицовкой дверной коробки.

DRZWI CHOWANE W ŚCIANĘ

16

IN-POCKET OVERLAPPING DOOR  / POCKET DOOR SYSTEM (WALL-HIDDEN DOOR)
ЗАХОДЯЩАЯ СИСТЕМА  / ДВЕРИ ЗАДВИГАЮЩИЕСЯ В СТЕНУ

egySzárnyú rendSzer
A rendszer segítségével egy ajtólap csúsztatható a falban kialakított 
kazettába. Három méretben (700, 800 és 900 mm-es ajtólapokhoz) 
rendelhető. A kazetta magassága 2200mm, mely az ajtólap magassá-
gához vágható. Könnyű beszerelhetőség és kedvező ár jellemzi. 

KéTSzárnyú rendSzer
Az ajtónyílás két szemközti oldalába beépített két kazettából áll, ide fut 
be a két ajtólap (egyik jobbra, másik balra). Ez a rendszer lehetővé teszi 
két szomszédos helyiség rugalmas összekapcsolását, illetve szétválasztá-
sát,  irodahelyiségekben pedig megkönnyíti külön helyiségek, pl. tárgya-
lótermek kialakítását.

TeLeSzKÓpOS KéTSzárnyú rendSzer
Teleszkópos tolóajtó a kétszárnyú tolóajtónak egy speciális változata Eb-
ben az esetben nyitáskor mindkét ajtószárny ugyanarra az oldalra tolható 
egymás mögé. Akkor javasolt használni, ha az ajtónyílásnak csak az egyik 
oldalán van olyan fal, amibe vagy amire építhető a tolóajtót rejtő (gipsz-
karton) kazetta.

megVezeTő prOfiL  
Az ajtólap alsó részében elhelyezett (javasolt, de nem szükségsze-
rű) alumínium profil kitünően segíti a tolóajtó működését.Csök-
kenti a mozgás közben fellépő surlódást, megszünteti a zavaró zaj-
hatásokat, amely egy, csak az ajtó aljába mart megvezető csatorna 
esetén csúszás közben keletkeznek.

SzinKrOnizáLÓ egySég
A kétszárnyú tolóajtók működését egy szinkronizáló egység segít-
ségével még kényelmesebbé és elegánsabbá tehetjük, így az egyik 
ajtószárny nyitásakor, elhúzásakor a másik ajtószárny is együtt nyílik 
vele, mondhatni a két szárny szinkronban mozog.

SK 25 hArmÓniKAAJTÓ-rendSzer  
(Az ajtólap megengedett maximális súlya 25 kg)
Harmonikaajtó-vasalataink a nyíló- és a tolóajtó 
rendszerek között kínálnak versenyképes alternatívát.
-  Ideális megoldás, ha nem fér el a nyíló ajtószárny,   
   ugyanakkor nincs hova eltolni a tolóajtót sem.
-  Vasalatunk alkalmazásával esztétikus, két részre nyíló 
   fa harmonikaajtó alakítható ki.
-  Az alumínium sín hossza 1m. 

   

SYSTEM NAŚCIENNY
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System naścienny pozwala w łatwy 
i prosty sposób zamontować prowadnicę 
i skrzydła drewniane, które przesuwają 
się wzdłuż ściany po prowadnicy zamon-
towanej nad otworem drzwiowym lub 
do nadproża. Elementy wykończeniowe 
systemu to karnisz osłaniający prowadni-
cę lub kompletna ościeżnica z karniszem 
i odbojnikami. 

Wall-hung systems  make it possible to 
easily install a track and wooden leaves 
that slide along a wall on the track �xed 
over an opening or to a lintel. The system’s 
�nishing elements include a panel cover-
ing the track or a complete door frame 
with a panel covering the track and stop-
pers.

Настенная система предоставляет воз-
можность легко установить направляю-
щую и деревянные полотна,  которые 
двигаются  вдоль стены по направ-
ляющей, установленной над дверным 
проемом или под порогом. Отделочные 
элементы системы это наличник для на-
правляющей или комплектная дверная 
коробка с наличником и ограничителя-
ми.

SYSTEM SKŁADANY

Stanowi rozwiązanie pośrednie pomiędzy 
drzwiami przesuwnymi a otwieranymi 
tradycyjnie.  Idealny w miejscach, gdzie 
tradycyjne otwierane drzwi kolidują 
z otoczeniem, a układ ścian nie pozwala 
na zastosowanie drzwi chowanych w ścia-
nę czy też systemów naściennych. 

It is intermediate solution between sliding 
and traditionally-opened doors. It is ideal 
in such rooms where traditional doors 
clash with the surroundings and the out-
lay of walls does not allows the use of wall 
hidden doors or sliding on-wall doors.

Решение посредственное между раз-
движными и распашными дверями. 
Идеальное в интерьерах где распаш-
ные двери не гармонируют с окруже-
нием, а положение стен не разрешает 
использовать дверей задвигающихся в 
стену или настенных систем.
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FOLDING SYSTEM WALL-HUNG SYSTEMS 
СКЛАДНАЯ СИСТЕМА НАСТЕННАЯ СИСТЕМА 

vezetősín
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ALApAnyAg:   réz   |   feLüLeT:  matt króm
Választható hozzájuk bármely              piktogrammal jelölt, színben harmonizáló Maestro kilincs.

ALApAnyAg:  1-2. rozsdamentes acél  3. alumínium  |   feLüLeT:  szálcsiszolt
Választható hozzájuk bármely              piktogrammal jelölt, színben harmonizáló Maestro kilincs.

ALApAnyAg:  1. réz 2-4. rozsdamentes acél
feLüLeT:  szálcsiszolt króm 2-4. szálcsiszolt acél

nyíLÓ AJTÓ VASALATOK , nr. 6000 üvegajtó zár és pánt

1. nr. 17000 üvegajtó zár    2. nr. 6004 üvegajtópánt    3. nr. 8000 üvegajtópánt 

üVegAJTÓ KiegéSzíTőK

1.

2.

1. 2. 3. 4.

3.

nyíLÓ üVegAJTÓ-VASALATOK 

1. nr. 6009 üveg ajtószárny padlózár      2. ArT-A ellendarab      3. ArT-i ellendarab      4. ArT-i -L ellendarab
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1.

2.

3.

4.

TOLÓ üVegAJTÓ-VASALATOK

1. nr. 20001 toló üvegajtó-vasalat     2. nr. 22000 toló üvegajtó-vasalat      
3. nr. 6019 toló üvegajtó-vasalat      4. nr. 6024 toló üvegajtó-vasalat

ALApAnyAg:  1-2. rozsdamentes acél    3-4.  alumínium
feLüLeT:  1-2.  szálcsiszolt   3-4. ezüst színre eloxál
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VezérKULcSOS- éS AzOnOS zárLATú zárBeTéTrendSzereK

Új szolgáltatásunk a vezérkulcsos és azonos zárlatú zárbetétrendszerek kialakítása. Ehhez a kiváló minőségű és ár-érték arányú olasz ISEO gyár F6-os típusú 
zárbetéteit használjuk fel, de igény esetén más márkájú betétekből is tudunk rendszereket építeni. Az F6-os zárbetét egy függőleges kulcsállású, 6-csapos 
betét, igény szerint sima vagy fúrásvédett változatban.

A fő- és vezérkulcsos rendszerek minden esetben egyedi igé-
nyek szerint készülnek. Ezeknél a rendszereknél egy vagy né-
hány kulcs használatával több zárat nyithatunk, így az épület-
ben használt kulcsok száma jelentősen csökken. 
A vezérkulcsos rendszerek lehetnek egyszerűek, néhány elem-
ből állóak, de több száz zárbetétet is lehet, akár több logikai 
szint kialakításával rendszerbe építeni. Megoldható, hogy bizo-
nyos kulccsal további pl. közös helyiség ajtaja is nyitható legyen 
(azonos zárlatúra alakítás, hangolás).

iSeO f6 zárBeTéT
6-csapos, függőleges kulcsállású, nagy kombinációs számú zárbetét, ezért is ideális vezér-
kulcsos rendszerek kialakítására. Alapanyaga réz, alapesetben 3 kulccsal. 
felülete: nikkelezett (készletről) vagy réz (megrendelésre). rögzítőcsavar hossza: 65mm. 
Egyedi igény szerint minden zárbetétünk rendelhető kuplungos kivitelben is. (A kuplungos 
változat egy védelmi funkciót lát el. Vészhelyzetben akkor is nyitható a zár, ha benne van a 
kulcs az ellenkező oldalon.) Az olasz ISEO gyár által felhasznált alapanyagok, illetve a mo-
dern gyártási technológia garancia zárbetéteink precíz és tartós működésére. 

iSeO f6 pLUS zárBeTéT
Különlegessége, hogy nem csak a ház, hanem a henger is fúrásvédett.

A raktárkészleten tartott ill. megrendelésre behozott zárbetétváltozatokkal és a szállítási határidővel kapcsolatban, kérjük tájékozódjon árlistánkból, 
illetve ügyfélszolgálatunkon.      

VezérKULcS 
Nyitja a rendszerben található összes cilinderbetétet. Tipikusan egy cég vagy intézmény 
vezetője rendelkezik ezzel a kulccsal, akinek joga van bárhova belépni.

főKULcS, cSOpOrTKULcS
Az összes alárendelt cilindert nyitja. Például egy részlegvezető a saját részlegén belül 
minden zárat ki tud vele nyitni.

SAJáT KULcS
Csak a kiválasztott cilinderbetétet nyithatja.

vezérkulcs

főkulcs

csoportkulcsok

saját kulcsok
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pániKVASALATOK

Pánikrendszereink az EN-1125 szabvány alapján minősített vasalatok, eszerint a 3-as használati osztályba tartoznak (projektvasalatok), azaz nagy forgalmú 
közintézményekben is alkalmazhatók. Minden termékünk rendelkezik CE megfelelősségi nyilatkozattal. A szállítási határidővel kapcsolatban kérjük érdek-
lődjön ügyfélszolgálatunkon. fOnTOS!  A pánikvasalat rúdjának hossza nem lehet kevesebb, mint az ajtólap szélességének 60%-a.

BASe zamak 
Ajtólapra szerelhető rúdkilincs, oldalsó zárással. Megfordítható, egyaránt alkalmazható a DIN szerinti job-
bos és balos ajtókhoz is. Zamak zárnyelvvel szerelve, önzáró funkció nélkül. Festett fekete takaróval.  

Kód: 9411000505+945928 

BASe acél
Ajtólapra szerelhető rúdkilincs, moduláris rendszerű. Megfordítható, egyaránt alkalmazható a DIN szerinti 
jobbos és balos ajtókhoz is. Előkészítve dupla és tripla oldalsó záráshoz. Acél zárnyelvvel önzáró funkcióval 
szerelve. Tűz- és füstgátló ajtókon is alkalmazható. Festett fekete takaróval. 

Kód: 9414000504+945928   

pUSh
Ajtólapra szerelhető,moduláris rendszerű nyomórúd. Megfordítható, egyaránt alkalmazható a DIN szerinti 
jobbos és balos ajtókhoz is. Pótreteszelésekhez előkészítve. A hossza 842 mm, 330 mm-ig rövidíthető. Tűz- 
és füstgátló ajtókon alkalmazható.   
                                                                                                                                                               
Kód: 942411758T    

pALmO
Működtető pánikrúd tűzgátló ajtókhoz is, megfordítható (jobbos és balos). Használható pánik bevéső zárak-
kal. 8 vagy tűzgátló ajtó esetén 9mm-es tengelyelőkészítéssel. Nem tűzgátló változat rendelhető lyukasz-
tás nélkül (9490000504S), 85PZ (94900005048), 92PZ (94900005049) lyukasztással, tűzgátló változatok: 
lyukasztás nélküli (949000050276) és 72PZ (949000050279). Fekete takaró. Az EN 1125 szabvány szerint 
rendszerként minősítve a következő komponensekkel együtt: 214654 zárral + 032094 zárólemezzel + hőre 
táguló tömítéssel (94000020). Kilincstengely nem tartozék.   

egySzárnyú AJTÓK TipiKUS záráSi irányAi

KéTSzárnyú AJTÓK TipiKUS záráSi irányAi

pániKVASALATOT műKödTeTő rúdKiLincSeK éS nyOmÓrUdAK
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reJTeTT AJTÓpánTOK

K6200 
Zamak pánt, keskeny (23,30 mm pántszélesség)  180°-os ajtónyitás, jobbos-balos kivitel Alkal-
mas 600/1000 mm széles illetve 2100/2700 mm magas  ajtóhoz, minimum 30 mm lapvastag-
sággal. Teherbírás: 1000 mm/40 kg illetve 600 mm/57 kg  2400 mm-es ajtólap magasságig 3 
pánt alkalmazása ajánlott.  Választható színek: arany (raktárkészlet)    matt króm (raktárkészlet)   
szatén nikkel (raktárkészlet)

K6900
Polyglass pánt, keskeny (22 mm pántszélesség) 180°-os ajtónyitás, jobbos-balos kivitel
Alkalmas 600/1000 mm széles illetve 2100/2700 mm magas ajtóhoz, minimum 30 mm lapvas-
tagsággal. Teherbírás: 1000 mm/30 kg illetve 600 mm/40 kg 2400 mm-es ajtólap magasságig 3 
pánt alkalmazása ajánlott. Választható színek: arany, matt króm, szatén nikkel
Nem raktárkészleti termékek, várható szállítási határidő: 3-4 hét

KU Bi 7
Zamak pánt, cserélhető műanyag takaróval (26 mm pántszélesség)  180°-os ajtónyitás, univerzális kivitel  Alkalmas 600/900 mm széles illetve 2100/2400 mm   magas ajtóhoz, minimum 35 mm 
lapvastagsággal  Teherbírás: 900 mm/30 kg illetve 600 mm/38 kg 2 pánt alkalmazása esetén, valamint 900 mm/40 kg illetve 600 mm/48 kg 3  pánt esetén
Választható színek: ezüstszürke (raktárkészlet)  fehér (raktárkészlet)  fekete (raktárkészlet)

K6700
Zamak pánt, széles (29 mm pántszélesség)  Ugyanaz, mint a K6200, a következő eltérésekkel: 
min.  ajtóvastagság: 40mm,  teherbírás:  1000 mm/65 kg illetve 600 mm/90 kg
Nem raktárkészleti termékek, várható szállítási határidő: 3-4 hét  Választható színek:arany, matt 
króm, szatén nikkel

K6800
Polyglass pánt, széles (29 mm pántszélesség)  Ugyanaz, mint K6800, a következő eltérések-
kel: min. ajtóvastagság: 40mm, teherbírás:  1000 mm/50 kg illetve 600 mm/60 kg Nem rak-
tárkészleti termékek, várható szállítási határidő: 3-4 hét Választható színek:arany, matt króm, 
szatén nikkel
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ElEktromos zárólEmEzEk

UNIVErzálIs
megfordítható elektromos zárólemezek, állítható csapdával (FLEX)   

szImmEtrIkUs
elektromos zárólemezek, szélessége 21mm, állítható csapdával (FLEX) 

kEskENY szImmEtrIkUs:
keskeny, 16,5mm szélességű elektromos zárólemezek, állítható csapdával (FLEX), lekerekített 
csapdafogadóval (RADIAL)elektromos zárólemezek, szélessége 21mm, állítható csapdával (FLEX) 

Az UNIVERZÁLIS zárólemezek a klasszikus zárólemezek, kedvező áron. 8-12 V AC (működtető feszültség) kész-
leten, 24 V AC egyedi megrendelés alapján. Jobbos és balos kivitelben is rendelhető, bár megfordítható. 

N FlEX: nyitja az elektromos zárólemezt, amíg áramot kap, “berregős”.

ND FlEX: nyitja az elektromos zárólemezt, amíg áramot kap. Kézi kiiktató karral.

A FlEX: impulzus üzemű, azaz egyetlen elektromos impulzus hatására nyitja a zárólemezt. Beépített érzékelő-
vel, ezáltal addig marad nyitott állapotban, amíg valaki újra be nem csukja az ajtót és a zár nyelve be nem nyomja 
az érzékelőt. 

Aa FlEX: impulzus üzemű, belső memóriás (érzékelő nélküli), gombnyomásra nyit, majd automatikusan visszazár.

AD FlEX: impulzus üzemű elektromos zárólemez kézi kiiktató karral.  A rendszer tudja az “A FLEX”-nél felsorol-
takat, kiegészítve egy kézi kiiktatókarral (D).

AaD FlEX: impulzus üzemű, belső memóriás (érzékelő nélküli), gombnyomásra nyit, majd automatikusan visz-
szazár, mint az Aa FLEX, kiegészítve egy kézi kiiktató karral (D).

N 512 FLEX: nyugalmi áramú elektromos zárólemez. (egyenáramú rendszer)

A SZIMMETRIKUS zárólemez megfordítva is azonos kivágást igényel, így könnyebben szerelhető, kevesebb helyet 
igényel. 8-12 V AC (működtető feszültség) készleten, 24 V AC egyedi megrendelés alapján.

45 N FLEX:  nyitja az elektromos zárólemezt, amíg áramot kap, “berregős”.

45 ND FLEX: nyitja az elektromos zárólemezt amíg áramot kap. Kézi kiiktató karral.

45 A FLEX: impulzus üzemű, azaz egyetlen elektromos impulzus hatására nyitja a zárólemezt. Beépített érzékelővel, 
ezáltal addig marad nyitott állapotban, amíg valaki újra be nem csukja az ajtót és a zár nyelve be nem nyomja az 
érzékelőt. 

45 Aa FLEX:  impulzus üzemű, belső memóriás (érzékelő nélküli), gombnyomásra nyit, majd automatikusan visszazár.

45 AD FLEX: impulzus üzemű elektromos zárólemez kézi kiiktató karral. A rendszer tudja az “A FLEX”-nél felsoroltakat, 
kiegészítve egy kézi kiiktatókarral (D).

45 AaD FLEX:  impulzus üzemű, belső memóriás (érzékelő nélküli), gombnyomásra nyit, majd automatikusan vissza-
zár, mint az Aa FLEX, kiegészítve egy kézi kiiktató karral (D).

45 N512 FLEX: nyugalmi áramú elektromos zárólemez. (egyenáramú rendszer)

A KESKENY SZIMMETRIKUS elektromos zárólemezeink alkalmasak hőszigetelt fa- és műanyag nyílászá-
rókon történő alkalmazáshoz. 8-12 V AC készleten (működtető feszültség), 24 V AC egyedi megrendelés 
alapján. A RADIAL megoldás NAGY előnye, hogy kisebb vésést igényel.    

41 N FLEX RADIAL: nyitja az elektromos zárólemezt, amíg áramot kap, „berregős”.

41 ND FLEX RADIAL: nyitja az elektromos zárólemezt amíg áramot kap. Kézi kiiktató karral.

41 A FLEX RADIAL: impulzus üzemű, azaz egyetlen elektromos impulzus hatására nyitja a zárólemezt. Be-
épített érzékelővel, ezáltal addig marad nyitott állapotban, amíg valaki újra be nem csukja az ajtót és a zár 
nyelve be nem nyomja az érzékelőt.  

41 AD FLEX RADIAL: impulzus üzemű elektromos zárólemez kézi kiiktató karral.  A rendszer tudja az „A FLEX”-nél 
felsoroltakat, kiegészítve egy kézi kiiktatókarral (D)

41 Aa FLEX RADIAL:  impulzus üzemű, belső memóriás (érzékelő nélküli), gombnyomásra nyit, majd auto-
matikusan visszazár. 

41 N512 FLEX RADIAL: nyugalmi áramú elektromos zárólemez. (egyenáramú rendszer)
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ALApAnyAg:  réz   |   feLüLeT:  1. lakkozott   2. króm 
méreTeK:  28x70  mm

ALApAnyAg:  réz 
feLüLeT:  többféle

ALApAnyAg:  réz
feLüLeT: 1.  lakkozott,  fényes króm,  szálcsiszolt króm   2. lakkozott 

ALApAnyAg:  réz   |   feLüLeT:  lakkozott,  fényes króm,  szálcsiszolt  króm, bronz, antik   
méreTeK:  belső átmérő: 15, 16 mm 

ALApAnyAg:  réz   |   feLüLeT:  lakkozott 
méreTeK:  1. 100, 150, 200, 300, 400 mm     2. 100, 140mm

ALApAnyAg:  1. zamak    2. kovácsoltvas 
feLüLeT:  1. króm     2. kovácsoltvas

ALApAnyAg:  1.  réz 2. rozsdamentes acél   |   feLüLeT:  1. lakkozott   2. szálcsiszolt acél
méreTeK:  1.  35x55 mm,  45x75,  0-9-ig    2. magasság: 120 mm,   0-9-ig és a-d-ig

ALApAnyAg:  réz   |   feLüLeT:  1. réz és bronz   2. réz  
méreTeK:  1. 90x150 mm     2. kicsi - 80x150 mm,   nagy - 100x190 mm

mArceLLO fogas

Kör éS OVáLiS rOzeTTáK BLind, OB, pz , BB, Wc

1. feLírATOK   2. piKTOgrAmOK

1.

1. 2.

1. 2.

2.

AJTÓpánTSApKáK sima és díszes

1. AmericA TOLÓzár réz     2. zSALUAKASzTÓ réz

1.

2.

KOrLáTTArTÓ

AJTÓSzámOK, házSzámOK,  BeTűK

1. OrOSzLánOS KOpOgTATÓ   2. UrnA ALAKú KOpOgTATÓ

1. 2.
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ALApAnyAg:  réz   |   feLüLeT:  lakkozott, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz
méreTeK:  A=59 mm   B=67 mm   C=27 mm   |  TengeLy meTSzeT: 6x6 mm,  7x7mm ill. 8x8 mm-re bővíthető 

ALApAnyAg:  réz   |   feLüLeT:  lakkozott, szatén réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, 
súrolt bronz, antik, szatén nikkel   |   méreTeK:  D=50 mm

feLüLeT:  lakkozott, súrolt bronz, fényes króm,  szálcsiszolt  króm
nyíLáS méreTeK:  kicsi - 190x40 mm,  A4 - 250x60 mm 

1. AJTÓüTKöző félhold   |   2. U.f.O. inox, nem rögzítendő   |   3. igLOO inox   |   4. gOmBA nAgy inox, 31x38 mm   |   5. gOmBA KicSi  inox, 25x23mm   |   6. gOmBA KicSi inox, 22x30mm 
ragasztható   |   7. fALi szatén nikkel, 28x70 mm   |   8. fALi inox, 26x77 mm   |   9. SzögLeTeS AJTÓüTKöző inox, 31x42 mm   |   10. SzáLLOdAi KULcSTArTÓ  alapanyag: alumínium F1

ALApAnyAg:  réz   |   feLüLeT:  lakkozott,  fényes króm,  szálcsiszolt króm 
méreTeK:  200 mm, párban is szerelhető

ALApAnyAg:  rozsdamentes acél  |   feLüLeT:  szálcsiszolt
méreTeK:  1-4.  50 mm   5-6. 75 mm

1. pinOcchiO, félkilincs     2.pinOcchiO, T-kilincs

gOmBOK, fix és forgó

LeVéLBedOBÓK

AJTÓüTKözőK

firenze ajtóhúzó

piKTOgrAmOK,  rozsdamentes acél

1.

2.

2.1. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

1. 2.

5.

3.

6.

4.

10.
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Az alábbi ajtóhúzó típusok egy részét készleten tartjuk, nagyobb része egyedi megrendelésre vásárolható meg. A biztonság 
kedvéért a szállítási határidővel kapcsolatban kérjük minden esetben érdeklődjön vevőszolgálatunkon. Egyes modelleknél akár 
egyedi méreteket is le tudunk gyártani rövid határidőre

rOzSdAmenTeS AJTÓhúzÓK

áTmérő 20 mm

teljes hossz furattáv

300 200

500 300

800 500

1200 900

1600 1300

KereSzTmeTSzeT 25x25 mm

teljes hossz furattáv

400 210

600 400

800 600

áTmérő 25 mm

teljes hossz furattáv

300 200

400 300

500 300

600 400

800 600

1000 700

1200 900

1600 1300

KereSzTmeTSzeT 25x25 mm

teljes hossz furattáv

400 210

600 400

800 600

KereSzTmeTSzeT 10x40 mm

teljes hossz furattáv

500 300

600 400

800 600

KereSzTmeTSzeT 10x40 mm

teljes hossz furattáv

400 210

500 300

600 400

800 600

KereSzTmeTSzeT 25x25 mm

teljes hossz furattáv

225 200

325 300

625 600

925 900

1225 1200

áTmérő 30 mm

teljes hossz furattáv

300 210

350 210

400 300

500 300

600 400

800 600

1000 700

1200 900

1500 1300

1600 1300

1800 1500

2000 1800

áTmérő 30 mm

teljes hossz furattáv

300 210

350 210

400 300

500 300

600 400

800 600

1000 700

1200 900

1500 1300

1600 1300

1800 1500

2000 1800

nr. 800 ThemA 
90°AJTÓhúzÓ

1. nr. 831.90° AJTÓhúzÓ  

2. nr. 831z  45° AJTÓhúzÓ

nr. 841 c AJTÓhúzÓ  

nr. 810 ThemA 45° AJTÓhúzÓ

nr. 802 K AJTÓhúzÓ    

nr. 841 S AJTÓhúzÓ  
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KereSzTmeTSzeT 10x40 mm

teljes hossz furattáv

400 210

500 300

600 400

800 600

áTmérő 25 mm

teljes hossz furattáv

800 695

áTmérő 30 mm

teljes hossz furattáv

330 300

380 350

nr. 841 z 45° AJTÓhúzÓ

áTmérő 30 mm

teljes hossz furattáv

380 350nr. 802 AJTÓhúzÓ

nr. 820  AJTÓhúzÓ

nr. 816 AJTÓhúzÓ

1. 09050 inox     2. 09010  inox

1.

áTmérő 20 mm

teljes hossz furattáv

220 200

nr. 802 AJTÓhúzÓ

áTmérő 25 mm

teljes hossz furattáv

225 200

325 300

625 600

925 900

1225 1200

1. Fa ajtóhoz egyoldalas felszerelőegység 90°-os  |    2. Fa ajtóhoz egyoldalas felszerelőegység 45°-os    |    3. Fa ajtóhoz kétoldalas felszerelőegység 90°-os 
4. Fa ajtóhoz kétoldalas felszerelőegység 45°-os   |    5. Üvegajtóhoz egyoldalas felszerelőegység 90°-os    |    6.  Üvegajtóhoz egyoldalas felszerelőegység 45°-os 
7.  Üvegajtóhoz kétoldalas felszerelőegység 90°-os  |    8.  Üvegajtóhoz kétoldalas felszerelőegység 45°-os 

3.2. 4. 8.7.5. 6.

09050 09010

32x300 25x300

― 32x300
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Akciós termékkínáló konténer, feles         Négyoldalas mintaállvány          Hatoldalas mintaállvány        Kétoldalas mintaállvány         Akciós termékkínáló állvány





Mi szívesen segítünk!


