
exkluzív bejárati ajtók





Minden egyes ajtónk személyre szabott, és 
egyedi igények alapján készül. Egy dolog azonban 
minden ajtónkban közös: a kiemelkedően gazdag 
alapfelszereltség. Ez azt jelenti, hogy az ajtókat 
a ma elérhető leginnovatívabb összetevőkből 
gyártjuk. Ilyen például a csúcskategóriás hőszi-
getelés (90mm vastagságnak köszönhetően), a 
prémium kategóriás esztétikai megoldások (rej-
tett szárny, rejtett pánt, stb.), illetve a gyönyörű 
tolópajzsok.

Design és komfort
a maximumon





Frankfurt RAL 9007 Frankfurt RAL 9016 Frankfurt RAL 8017 Frankfurt RAL 7016

Exkluzív bejárati ajtó - alapkivitelben
Frankfurt típus

MindEn ALuMíniuM bEjáRAti Ajtónk ALAptuLAjdonságA: 

Extra vastagság: 90 mm-es ajtó alapkivitelben. Extra hőszigetelés: kiváló, hőhídmentes alumínium profilból készülnek.
Divatos ajtószínek (matt, vagy selyemfényű): ▪ szürke (RAL 9007) ▪ fehér (RAL 9016) ▪  barna (RAL 8017) ▪ antracit (RAL 7016)
Tolópajzs (külső oldalon): rozsdamentes, kör keresztmetszetű, 400 mm méretű. Kilincs (belső oldalon): rozsdamentes rozettás kilincs
Rejtett szárny: az ajtószárny egy síkban van a tokkal (nincs a hagyományos ajtóknál látható lépcsőzetesség)
Rejtett pánt: azaz a belső oldalon már nem láthatók a nagyméretű, és nem túl esztétikus pántok. 
Kiváló betörésbiztonság: RC2 szintű rúdzár alapkivitelben.  Kiváló hőszigetelésű négyrétegű üvegezéssel készülnek a bejárati ajtók (üveges ajtók esetén).
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legnépszerűbb ajtóink  
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ExTRém hőszigETElés - minDEn ajTónK 
alapTulajDonsága! Részletek a 60. oldalon!

TREnD 1 
fényes 

RAL 9007 
színben

TREnD 1 
antracit 
(RAL 7016) 
színben a TREnD 1 ajtók tulajdonságai

bal oldalon antracit (ral 7016) színben, jobb oldalon ral 9007 színben. eze-
ken kívül egyedi színösszeállításban is rendelhető! 
Felülete marásokkal dekorált. tolópajzs szögletes, 1600 mm méretű (kpr 
típus). Üvege savmart, átlátszó csíkokkal (Dpl típus). belső oldal megjelenése 
azonos a külsővel.  
opció: ujjlenyomat olvasó (bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal is 
nyitható, smart Home ready)
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a TREnD 2 ajtók tulajdonságai

bal oldalon szemcsés szürke (ral 9009) színben, jobb oldalon cseresznye 
színben. ezeken kívül egyedi színösszeállításban is rendelhető! 
Felülete sima, marások, intarziák nélkül készül. tolópajzs kör keresztmetsze-
tű, 1800 mm méretű (e5011 típus). Üvege savmart, belső oldal megjelenése 
azonos a külsővel.  
opció: ujjlenyomat olvasó (bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal is 
nyitható, smart Home ready)

TREnD 2 
RAL 9009
(szemcsés 
szürke) színben

KiEmElKEDőEn jó bETöRésbizTonság - minDEn ajTónK 
alapTulajDonsága! Részletek a 68. oldalon!

TREnD 2 
cseresznye

színben
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Kívül és bElül REjTETT száRny - minDEn ajTónK 
alapTulajDonsága! Részletek a 60. oldalon!

TREnD 3 
RAL 7016 + 

beton

TREnD 3 
RAL 7030 
színben a TREnD 3 ajtók tulajdonságai

bal oldalon ral 7030 színben, jobb oldalon világos beton színben, antracit 
kerettel. ezeken kívül egyedi színösszeállításban is rendelhető! 
Felülete marásokkal dekorált. tolópajzs szögletes, 1600 mm méretű (kpr tí-
pus). Oldalüvege savmart, a mintával futó átlátszó csíkokkal (Dpl típus). belső 
oldal megjelenése azonos a külsővel.  
opció: ujjlenyomat olvasó (bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal is 
nyitható, smart Home ready)
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a TREnD 4 ajtók tulajdonságai

bal oldalon ral 7048 színben, jobb oldalon fényes fehér (ral 9006) színben. 
ezeken kívül egyedi színösszeállításban is rendelhető! 
Felülete sima, marások, intarziák nélkül készül. tolópajzs kör keresztmetsze-
tű, 1800 mm méretű (e5011 típus). Üvege savmart, belső oldal megjelenése 
azonos a külsővel.  
opció: ujjlenyomat olvasó (bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal is 
nyitható, smart Home ready)

TREnD 4 
RAL 7048 
színben

REjTETT pánToK - minDEn ajTónK alapTulajDonsága! 
Részletek a 72. oldalon!

TREnD 4 
fényes fehér 

(RAL 9016)
színben
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Kívül-bElül azonos minTázaT - minDEn ajTónK 
alapTulajDonsága! Részletek a 72. oldalon!

TREnD 5 
világos tölgy 

színben

TREnD 5 
RAL 8014 
színben a TREnD 5 ajtók tulajdonságai

bal oldalon ral 8014 színben, jobb oldalon világos tölgy színben. ezeken 
kívül egyedi színösszeállításban is rendelhető! 
Felülete sima, marások, intarziák nélkül. tolópajzs szögletes, 1600 mm mé-
retű (kpr típus). Üvege savmart, körben átlátszó csíkkal (Fpk típus). belső ol-
dal megjelenése azonos a külsővel.  
opció: ujjlenyomat olvasó (bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal is 
nyitható, smart Home ready)
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a TREnD 6 ajtók tulajdonságai

bal oldalon ral 9001 színben, jobb oldalon kék (ral 5023) színben. ezeken 
kívül egyedi színösszeállításban is rendelhető! 
Felülete marásokkal dekorált. tolópajzs kör keresztmetszetű, 1800 mm mé-
retű (e5011 típus). Üvege savmart, az körben átlátszó csíkokkal (Dpl típus). 
belső oldal megjelenése azonos a külsővel.  
opció: ujjlenyomat olvasó (bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal is 
nyitható, smart Home ready)

TREnD 6 
RAL 9001 
színben

auTomaTa záR - minDEn ajTónK alapTulajDonsága! 
Részletek a 60. oldalon!

TREnD 6 
RAL 5023

színben
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az aalboRg ajtók tulajdonságai

bal oldalon ral 9009 színben, jobb oldalon tölgy színben. 
ezeken kívül egyedi színösszeállításban is rendelhető! 
az ajtó csiszolt acél intarziákkal dekorált. tolópajzs szög-
letes (kpr), 1600 mm méretű. Üvege savmart, az intarziák 
vonalában futó átlátszó csíkokkal (Dpl típus). belső oldala 
azonos a külsővel.
 
Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó (bluetooth™ 
kapcsolattal, azaz okostelefonnal is nyitható, smart Home 
rendszerbe köthető)

aalboRg 
RAL 9009 
(struktúrált)
színben

aalboRg 
tölgy

színben



assEn 
RAL 7044 
színben

assEn 
fehér, RAL 9009 

(struktúrált) 
kerettel
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az assEn ajtók tulajdonságai

bal oldalon ral 7044 színben, jobb oldalon fehér színben 
ral 9009 kerettel. ezeken kívül egyedi színösszeállításban 
is rendelhető! 
az ajtó marásokkal dekorált. tolópajzs szögletes (kpr), 
1600 mm méretű. Üvege savmart, a mintázat vonalában 
futó átlátszó csíkokkal (Dpl típus). belső oldala azonos a 
külsővel.
 
Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó (bluetooth™ 
kapcsolattal, azaz okostelefonnal is nyitható, smart Home 
rendszerbe köthető)
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a baRCElona ajtók tulajdonságai

bal oldalon ral 7044 színben, világos tölgy be-
téttel, jobb oldalon fényes antracit (ral 7016) 
színben, zebrano betéttel. ezeken kívül egyedi 
színösszeállításban is rendelhető! 
Felülete csiszolt acél intarziákkal dekorált. to-
lópajzs kör keresztmetszetű, 1800 mm méretű 
(e5011 típus). Üvege savmart, az ajtó mintázatá-
nak vonalában futó átlátszó csíkokkal (Dpl típus). 
belső oldal megjelenése azonos a külsővel, dekor 
betét nélkül.  
Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó 
(bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal is 
nyitható, smart Home ready)

baRCElona 
RAL 7044 és 
világos tölgy

hőhíDmEnTEs 90 mm-Es KERET - minDEn ajTónK alapTulajDonsága!
Részletek a 60. oldalon!

baRCElona 
fényes antracit 
(RAL 7016) és 
Zebrano light
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a bERn ajtók tulajdonságai

bal oldalon ral 9006 színben, jobb oldalon ral 
7047 színben. ezeken kívül egyedi színösszeállí-
tásban is rendelhető! 
az ajtó csiszolt acél intarziákkal dekorált, 
közötte egy üvegbetét található. tolópajzs kör 
keresztmetszetű, 1800 mm (e5011). Üvege sav-
mart, körben átlátszó sávval (Fpk típus). belső 
oldala azonos a külsővel, dekor betét nélkül. 
 
Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó 
(bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal 
is nyitható, smart Home rendszerbe köthető)

bERn 
RAL 9006 
szürke

4 RéTEgű üvEg az ajTóban - máR alapKiviTElbEn!
Részletek a 74. oldalon!

bERn 
RAL 7047 

világos 
szürke



 17. oldal



 18. oldal
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a bilbao ajtók tulajdonságai

bal oldalon fényes fehér (ral 9016) színben, 
jobb oldalon fényes szürke (ral 9007) színben. 
ezeken kívül egyedi színösszeállításban is ren-
delhető! 
Felülete négyzet alakú csiszolt fém intarziákkal 
dekorált. tolópajzs szögletes (kpr típus), 1600 
mm méretű. Üvege savmart, körben átlátszó 
sávval (Fpk típus). belső oldala azonos a külső-
vel, dekor betét nélkül. belső mintázata azonos 
a külsővel. 
Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó 
(bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal is 
nyitható, smart Home ready)

bilbao 
fényes fehér 
(RAL 9016 )

ExTRém hőszigETElés - minDEn ajTónK 
alapTulajDonsága! Részletek a 60. oldalon!

bilbao 
fényes szürke 

(RAL 9007)
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a bologna ajtók tulajdonságai

bal oldalon ral 9018 színben, jobb oldalon fé-
nyes antracit (ral 7016) zebrano light színű be-
téttel. ezeken kívül egyedi színösszeállításban is 
rendelhető! 
Felülete csiszolt acél intarziákkal dekorált. toló-
pajzs szögletes (kpr típus), 1600 mm méretben. 
Üveg áttetszősége opálos (savmart), átlátszó 
sávokkal. belső oldala azonos a külsővel, dekor 
betét nélkül.  
Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó 
(bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal is 
nyitható, smart Home ready)

bologna 
RAL 9018, 
világos tölgy 
betéttel

KiEmElKEDőEn jó bETöRésbizTonság - minDEn 
ajTónK alapTulajDonsága! Részletek a 60. oldalon!

bologna 
fényes antracit 

(RAL 7016),
zebrano light 

betéttel



 21. oldal
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a bologna ajtók tulajdonságai

bal oldalon fényes szürke (ral 9007) színben, 
fényes antracit (ral 7016) betéttel. jobb olda-
lon ral 7048 színben, fényes barna betéttel. 
ezeken kívül egyedi színösszeállításban is ren-
delhető! 
Felülete csiszolt acél intarziákkal dekorált. toló-
pajzs szögletes (kpr típus), 1600 mm méretű. 
Üvege savmart, az ajtó mintázat vonalában futó 
csíkokkal (Dpl típus). belső oldala azonos a külső-
vel, dekor betét nélkül.  
Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó 
(bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal is 
nyitható, smart Home ready)

bologna 
fényes szürke 
(RAL 9007), 
fényes antracit 
betéttel

Kívül és bElül REjTETT száRny - minDEn 
ajTónK alapTulajDonsága! Részletek a 60. oldalon!

bologna 
RAL 7048, 

fényes barna 
(RAL 8017) 

betéttel
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az EssEn ajtók tulajdonságai

bal oldalon fényes antracit (ral 7016) színben 
fekete kerettel. jobb oldalon ral 7044 színben  
fényes szürke (ral 9007) kerettel. ezeken kívül 
egyedi színösszeállításban is rendelhető! 
Felülete csiszolt acél intarziákkal dekorált. toló-
pajzs szögletes (kpr típus), 1600 mm méretben. 
Üveg áttetszősége opálos (savmart), átlátszó 
sávokkal. belső oldala azonos a külsővel.  

Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó 
(bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal 
is nyitható, smart Home rendszerbe köthető)

EssEn 
fényes antracit 
(RAL 7016), 
fekete (RAL 9005) 
kerettel

REjTETT pánToK - minDEn ajTónK 
alapTulajDonsága! Részletek a 72. oldalon!

EssEn 
RAL 7044,

kerete fényes 
szürke (RAL 

9007)



 25. oldal
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a gEnEvE ajtók tulajdonságai

bal oldalon ral 1015 színben, jobb oldalon 
szemcsés szürke (ral 9009) színben. ezeken kí-
vül egyedi színösszeállításban is rendelhető! 
Felülete csiszolt acél intarziákkal dekorált. toló-
pajzs kör keresztmetszetű (e5011 típus), 1800 
mm méretű. Üvege savmart, az ajtó mintázat 
vonalában futó csíkokkal (Dpl típus). belső ol-
dala azonos a külsővel.  

Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó 
(bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal 
is nyitható, smart Home rendszerbe köthető)

gEnEvE 
RAL 1015 
színben

Kívül-bElül azonos minTázaT - minDEn ajTónK 
alapTulajDonsága! Részletek a 72. oldalon!

gEnEvE 
szemcsés 

szürke 
(RAL 9009) 

színben
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a gRaz ajtók tulajdonságai

bal oldalon szürke (ral 9007) színben fényes 
antracit betéttel. jobb oldalon ral 7044 szín-
ben fényes szürke (ral 9007) betéttel. ezeken 
kívül egyedi színösszeállításban is rendelhető! 
Felülete marásokkal dekorált. tolópajzs kör ke-
resztmetszetű (e5011 típus), 1800 mm méret-
ben. Üveg áttetszősége opálos (savmart), át-
látszó sávokkal. belső oldala azonos a külsővel, 
betét nélkül.  

Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó 
(bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal 
is nyitható, smart Home rendszerbe köthető)

gRaz 
szürke (RAL 
9007), fényes 
antracit 
betéttel

auTomaTa záR - minDEn ajTónK 
alapTulajDonsága! Részletek a 60. oldalon!

gRaz 
RAL 7044,

fényes szürke 
(RAL 9007)

betéttel
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a hambuRg ajtók tulajdonságai

bal oldalon világos beton színben fényes ant-
racit kerettel, jobb oldalon aranytölgy színben. 
ezeken kívül egyedi színösszeállításban is ren-
delhető! 
Felülete marásokkal dekorált. tolópajzs szögle-
tes (kpr típus), 1600 mm méretű. Üvege sav-
mart, az ajtó mintázat vonalában futó csíkokkal 
(Dpl típus). belső oldala azonos a külsővel.  

Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó 
(bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal 
is nyitható, smart Home rendszerbe köthető)

hambuRg 
világos beton, 
fényes antracit 
kerettel

hőhíDmEnTEs 90 mm-Es KERET - minDEn ajTónK 
alapTulajDonsága! Részletek a 60. oldalon!

hambuRg 
aranytölgy 

színben
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a lonDon ajtók tulajdonságai

bal oldalon fényes szürke (ral 9007) színben, 
jobb oldalon aranytölgy színben látható. ezeken 
kívül egyedi színösszeállításban is rendelhető! 

Felülete csiszolt acél intarziákkal, illetve üveg-
betétekkel dekorált. tolópajzs szögletes (kpr 
típus), 1600 mm méretben. Üvege savmart, 
körben átlátszó sávval (Fpk típus). belső oldala 
azonos a külsővel.  

Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó 
(bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal 
is nyitható, smart Home rendszerbe köthető)

lonDon 
fényes szürke 
(RAL 9007) 
színben

4 RéTEgű üvEg az ajTóban - máR KiviTElbEn!
Részletek a 74. oldalon!

lonDon 
aranytölgy 

színben
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 34. oldal



a malmő ajtók tulajdonságai

bal oldalon fényes antracit (ral 7016) színben, 
zebrano light betéttel. jobb oldalon fényes szür-
ke (ral 9007) színben, világos tölgy betéttel. 
ezeken kívül egyedi színösszeállításban is ren-
delhető! 
Felülete marásokkal dekorált. tolópajzs kör ke-
resztmetszetű, 1800 mm (e5011). Üvege sav-
mart, az ajtó mintázat vonalában futó csíkokkal 
(Dpl). belső oldala azonos a külsővel, dekor betét 
nélkül. 
 
Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó 
(bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal is 
nyitható, smart Home ready)
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malmő 
fényes antracit 
(RAL 7016), 
Zebrano light
betéttel

auTomaTa záR - minDEn ajTónK 
alapTulajDonsága! Részletek a 60. oldalon!

malmő 
fényes szürke 

(RAL 9007) 
világos tölgy 

betéttel



a napoli ajtók tulajdonságai

bal oldalon antracit szürke (ral 7016) színben, 
fekete üveg betéttel, jobb oldalon cseresznye 
színben, fekete üveg betéttel. ezeken kívül 
egyedi színösszeállításban is rendelhető! 
tolópajzs kör keresztmetszetű, 1800 mm 
(e5011). Üveg áttetszősége opálos (savmart). 
belső oldala azonos a külsővel, dekor betét 
nélkül. 

Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó 
(bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal 
is nyitható, smart Home ready)

napoli 
cseresznye 

színben, 
fekete üveg 

betéttel

hőhíDmEnTEs 90 mm-Es KERET - minDEn ajTónK 
alapTulajDonsága! Részletek a 60. oldalon!

napoli 
antracit (RAL 
7016) színben, 
fekete üveg 
betéttel

 36



 37. oldal
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az oslo ajtók tulajdonságai

bal oldalon ral 7033 színben, jobb oldalon ral 
7048 színben. ezeken kívül egyedi színösszeállí-
tásban is rendelhető! 
Felülete csiszolt acél intarziával dekorált, 
üveges kivitelben. tolópajzs kör keresztmet-
szetű, 1800 mm (e5011). Üveg áttetszősége 
opálos (savmart). belső oldala azonos a külsővel,  
intarziával együtt. 
Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó 
(bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal 
is nyitható, smart Home ready)

oslo 
RAL 7033
színben

4 RéTEgű üvEg - máR KiviTElbEn!
Részletek a 74. oldalon!

oslo 
RAL 7048

színben
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a soFia ajtók tulajdonságai

bal oldalon szürke (ral 9023) színben, jobb 
oldalon fényes antracit szürke (ral 7016) 
cseresznye színű színben. ezeken kívül egyedi 
színösszeállításban is rendelhető! 
Felülete marásokkal és üvegbetétekkel deko-
rált. tolópajzs kör keresztmetszetű, 1800 mm 
(e5011). Üveg áttetszősége opálos (savmart). 
belső oldala azonos a külsővel, dekor betét 
nélkül. belső mintázata azonos a külsővel. 
Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó 
(bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal 
is nyitható, smart Home ready)

soFia 
RAL 9023 
szürke

ExTRém hőszigETElés - minDEn ajTónK 
alapTulajDonsága! Részletek a 60. oldalon!

soFia 
RAL 7016 

cseresznye
betéttel



 41. oldal
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az Tallin ajtók tulajdonságai

bal oldalon narancs (ral 8023) színben, jobb 
oldalon fehér színben ral 7048 kerettel. ezeken 
kívül egyedi színösszeállításban is rendelhető! 
Felülete csiszolt acél intarziával dekorált, 
swarovski kristályokkal! tolópajzs kör kereszt-
metszetű, 1800 mm (e5011). Üveg áttetszősége 
opálos (savmart). belső oldala azonos a külsővel,  
intarziával együtt. 

Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó 
(bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal is 
nyitható, smart Home ready)

Tallin 
narancs 
(RAL 8023) 
színben 
antracit 
kerettel

Kívül és bElül REjTETT száRny - minDEn ajTónK 
alapTulajDonsága! Részletek a 60. oldalon!

Tallin 
fehér 

(RAL 9016) 
színben, 

RAL 7048 
kerettel
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a Tivoli ajtók tulajdonságai

bal oldalon ral 9001 színben, fényes fehér be-
téttel, jobb oldalon matt ral 7044, fényes ral 
9001 betéttel. ezeken kívül egyedi színösszeállí-
tásban is rendelhető! 
Felülete keresztirányú marásokkal dekorált. 
tolópajzs süllyesztett, a panellal azonos színben 
(sCH). Oldalsó üvege savmart, az ajtó mintázat 
vonalában futó csíkokkal (Dpl). belső oldala 
azonos a külsővel, dekor betét nélkül. 
 
Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó 
(bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal 
is nyitható, smart Home ready)

Tivoli 
RAL 9001, 
fényes 
fehér (RAL 
9016) színű 
betéttel

REjTETT pánToK - minDEn ajTónK 
alapTulajDonsága! Részletek a 72. oldalon!

Tivoli 
RAL 7044, 

fényes RAL 
9001 színű 

betéttel



 45. oldal



 46. oldal
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a vaDuz ajtók tulajdonságai

bal oldalon fényes fekete (ral 9005) színben, 
jobb oldalon fényes antracit (ral 9016) szín-
ben. ezeken kívül egyedi színösszeállításban is 
rendelhető! 
Felülete marásokkal dekorált, acél rátéttel 
az üvegbetét körül. tolópajzs szögletes (kpr 
típus), 1600 mm méretben. Üveg áttetszősége 
opálos (savmart). belső oldala azonos a külső-
vel,  intarziával együtt. 
Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó 
(bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal 
is nyitható, smart Home ready)

vaDuz 
fényes fekete 
(RAL 9005) 
színben 

Kívül-bElül azonos minTázaT - minDEn ajTónK 
alapTulajDonsága! Részletek a 72. oldalon!

vaDuz 
antracit 

(RAL 7016) 
színben
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a züRiCh ajtók tulajdonságai

bal oldalon barna (ral 8017 fényes) színben, 
jobb oldalon fényes fehér (ral 9016) színben 
látható. ezeken kívül egyedi színösszeállításban 
is rendelhető! 
Felülete csiszolt acél intarziákkal dekorált. 
tolópajzs szögletes (kpr), 1600 mm méretű. 
Üvege savmart, az ajtó mintázat vonalában futó 
átlátszó csíkokkal (Dpl). belső oldala azonos a 
külsővel.  
Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó 
(bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal 
is nyitható, smart Home ready)

züRiCh 
barna (RAL 
8017 
fényes) 
színben

auTomaTa záR - minDEn ajTónK 
alapTulajDonsága! Részletek a 68. oldalon!

züRiCh 
fényes fehér 

(RAL 9016) 
színben
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a KavasaKi ajtók tulajdonságai

bal oldalon piros (trafic red, ral 3020) színben, 
jobb oldalon ultramarin kék (ral 5002) színben 
látható, mindkét esetben carbon betéttel. 
ezeken kívül egyedi színösszeállításban is 
rendelhető! 
Felülete sima, az ajtóban nagyméretű üveggel. 
tolópajzs szögletes (kpr), 1600 mm méretű. 
Üvege savmart, körben futó átlátszó csíkokkal 
(Fpk). belső oldala azonos a külsővel.  
Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó 
(bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal 
is nyitható, smart Home ready)

KavasaKi 
piros színben 
(RAL 3020), 
carbon 
betéttel

hőhíDmEnTEs 90 mm-Es KERET - minDEn ajTónK 
alapTulajDonsága! Részletek a 60. oldalon!

KavasaKi 
ultramarin kék 

(RAL 5002) 
színben, carbon 

betéttel
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a osaKa ajtók tulajdonságai

bal oldalon ral 7048 színben, jobb oldalon 
ral 6005 színben. ezeken kívül egyedi színösz-
szeállításban is rendelhető! 
Felülete marásokkal dekorált. ajtófogantyú 
szögletes (kpr), 1600 mm méretű. Üveg áttet-
szősége opálos (savmart). belső oldala azonos 
a külsővel. 

Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó 
(bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal 
is nyitható, smart Home ready)

osaKa 
RAL 7048
színben 

4 RéTEgű üvEg az ajTóban - máR alapKiviTElbEn! 
Részletek a 74. oldalon!

osaKa 
RAL 6005

színben
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a joKohama ajtók tulajdonságai

bal oldalon antracit (ral 7016) színben, jobb 
oldalon ral 9023 színben látható. ezeken kívül 
egyedi színösszeállításban is rendelhető! 

Felülete vízszintes marásokkal díszített. toló-
pajzs kerek (e5011), 1000 mm méretű. Üvege 
savmart, a mintázattal futó átlátszó csíkokkal 
(Dpl). belső oldala azonos a külsővel. 
 
Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó 
(bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal 
is nyitható, smart Home ready)

joKohama  
antracit 
(RAL 7016) 
színben

ExTRém hőszigETElés - minDEn ajTónK 
alapTulajDonsága! Részletek a 60. oldalon!

joKohama 
szürke 

(RAL 9023) 
színben
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a KioTo ajtók tulajdonságai

bal oldalon olivazöld (ral 1020) színben, jobb 
oldalon ral 9001 színben. ezeken kívül egyedi 
színösszeállításban is rendelhető! 
Felülete horizontális és vertikális marásokkal 
dekorált. ajtófogantyú süllyesztett, 1000 mm 
(UCk). Üveg áttetszősége opálos (savmart). 
belső oldala azonos a külsővel. 

Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó 
(bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal 
is nyitható, smart Home ready)

KioTo 
olivazöld 
(RAL 1020) 
színben 

KiEmElKEDőEn jó bETöRésbizTonság - minDEn ajTónK 
alapTulajDonsága! Részletek a 68. oldalon!

KioTo 
RAL 9001

színben
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a süllyesztett ajtófogantyú led megvilágítással



a buDapEsT ajtók tulajdonságai

Divatos antracit (ral 7016) színben készül,  
ezeken kívül egyedi színösszeállításban is 
rendelhető! 

Felülete sima, két fényes dekorcsíkkal díszített. 
a süllyesztett ajtófogantyú különlegessége, 
hogy belülről led fénnyel van megvilágítva. 
Oldalüvege kiváló hőszigetelésű (3 rétegű),  
felülete savmart. belső oldala azonos a külsővel. 
 
Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó 
(bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal 
is nyitható, smart Home ready)

prémiUm bejárati ajtók 

buDapEsT modell 
ledes megvilágítású ajtófolyantyúval
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a miami ajtók tulajdonságai

pezsgő (ral 9001) színben készül, üveg kivitel-
ben. ezeken kívül egyedi színösszeállításban is 
rendelhető! 

a szárny edzett üveg borítású, süllyesztett ajtó-
fogantyúval. Oldalüvege kiváló hőszigetelésű (3 
rétegű), felülete savmart. belső oldala azonos a 
külsővel (kilinccsel).  
 
Extra felszereltség: ujjlenyomat olvasó 
(bluetooth™ kapcsolattal, azaz okostelefonnal 
is nyitható, smart Home ready)

prémiUm bejárati ajtók 

miami modell 
üveg felületű ajtó, design ajtónyitóval
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egyeDÜlállóan magas 
műszaki tartalOm

már alapkivitelben sOk extrával!

▪ extrém Hőszigetelés  
a hőhídmentes, 90 mm-es ajtóprofilnak, és a kiválóan szigetelt panelnek 
köszönhetően az ajtó az Ud=0,74 értéket is elérheti.

▪ kiemelkedően jó betörésbiztOnság  
a vasalat rC2 biztonsági szintű (opcióként fokozható rC3-ra).

▪ kívül és belül rejtett szárny  
az ajtólap és az ajtó tokja kívül és belül egy síkban helyezkedik el.

▪ rejtett pántOk  
nem láthatók a pántok, mert ezek a szárny és a tok között helyezkednek el.

▪ kívÜl-belÜl azOnOs mintázatOk  
alapszínek esetén teljesen megegyező külső-belső megjelenés.
(marásokra, horonyokra és intarziákra érvényes. Ha az ajtó külseje külön-
leges, azaz kétszínű, vagy dekorpanelt tartalmaz, a belső oldalon ugyanaz 
már felárral rendelhető.) 

▪ aUtOmata zár  
az ajtó bezárásakor automatikusan reteszel minden záródási ponton.

▪ tOlópajzs (ajtófogantyú) a külső oldalon 
a külső megjelenést egy szép tolópajzs ékesíti.

▪ 4 rétegű Üveg az ajtóban
a lehető legjobb hőszigetelés, melegperemes távtartókkal.

minden alumínium ajtó 90 mm-es 
hőhídmentes profilokból készül

 61

ajtó metszet 
tömör panel 
esetén

ajtó metszet 
üvegezett 
panel esetén



trenDi tOlópajzsOk  
ajtófogantyúk

gyönyörű kivitelű tolópajzsok ékesítik az ajtó kül-
ső oldalát. az ajtó külső megjelenéséhez igazodva 
választhatjuk ki a hozzá illő tolópajzsot, kerek, 
vagy éppen szögletes geometriával. egyes esetek-
ben süllyesztett ajtófogantyút is választhatunk, 
ezt a ledes megvilágítás teszi igazán egyedivé. 

a méreteket tekintve a hosszú tolópajzsok képvi-
selik a trendi megjelenést, 160 cm-es, vagy akár 
190 cm-es méretben is. alapkivitelben 400 mm-
es mérettel készülnek a bejárati ajtók.

a legkényelmesebb az ujjlenyomat olvasós 
beléptetés, amikor magába a tolópajzsba építjük 
a szkennert, így az ujjlenyomat felismerése után 
egy könnyed toló mozdulattal máris beléphetünk 
a nyitott ajtón. 
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e5011

kör alakú,
átmérő: 30 mm

magasság (mm):
400 (alap), 600,
1000, 1200,
1600, 1800

Opr

kör alakú, fél-
gömb végű,
átmérő: 30 mm
magasság (mm):
550, 750,
950, 1150,
1600, 1900
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Opt

kör alakú,
átmérő: 30 mm

magasság (mm):
1000 mm, íves 
kivitelben készül.

H-114

négyzet alakú: 
35 x 35 mm

magasság (mm):
1200, 1400, 
1600, 1800, 
2000.
szálcsiszolt acél, 
fa betéttel.

H-170.14

Félkör alakú: 
40 mm szélesség

magasság (mm):
400-1800.
szálcsiszolt acél, 
fekete eloxált 
betéttel.

kpk

négyzet alakú: 
40 x 40 mm

magasság (mm):
750, 1600, 
1900

Dps

téglalap alakú:
50 x 5 mm

magasság (mm):
550, 750,
950, 1150.

Dpk

téglalap alakú: 
50 x 5 mm

magasság (mm):
550, 750,
950, 1150.

pOa

téglalap alakú: 
50 x 8 mm íves

magasság (mm):
1150 mm, íves 
kivitelben készül.

e5726

téglalap alakú:
40 x 15 mm

magasság (mm):
400, 600,
1000, 1200,
1600, 1800.



UCk

süllyesztett, 
120 mm széles

magasság (mm):
500, 1000 

H-821

süllyesztett,  
220 x 125 mm 
méretű.

mélysége (mm):
28 mm

H-820

süllyesztett,  
átmérő 175 mm 
méretű.

mélysége (mm):
28 mm

sCH

szélesség: 
60 mm, magassága 
végigfut a szárny 
teljes magassá-
gában. mélysége 
(mm): 48 mm. 
belső ledes 
megvilágítással. 

kpr

négyzet alakú: 
30 x 30 mm

magasság (mm):
550, 750,
950, 1150,
1600, 1900 

kprF

négyzet alakú: 
30 x 30 mm

magasság (mm):
1150, 1600,
1900

e5766aC

négyzet alakú:
35 x 35 mm

magasság (mm):
1000, 1200,
1600

e5766

négyzet alakú: 
35 x 35 mm

magasság (mm):
400, 600,
1000, 1200,
1600, 1800



pz díszlemez

magasság: 50-100 mm  

anyaga: polírozott rozsdamentes acél, 
vagy szálcsiszolt rozsdamentes acél

jz díszlemez, vízvetős

magasság: 50-100 mm  

anyaga: polírozott rozsdamentes acél, 
vagy szálcsiszolt rozsdamentes acél

jz díszlemez, vízvetős

magasság: a képen 50 mm  

anyaga: polírozott rozsdamentes acél, 
vagy szálcsiszolt rozsdamentes acél

ajtóvéDő Díszlemezek minden ajtóhoz

H-114 szálcsiszolt acél, valódi fa betéttel H-170.14 szálcsiszolt acél, fekete eloxált betéttel kpr szálcsiszolt acél, csapott végekkel
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OlDal- és 
FelÜlvilágítók

a bejárati ajtók mellett, vagy fölött jelentős meny-
nyiségű fényt juttathatunk be az ingatlan előteré-
be, ha az ajtót kiegészítjük oldal- illetve felülvilá-
gítókkal. ezek különféle üvegekkel készülhetnek, 
alapesetben áttetsző vagy savmart üveggel, egyes 
esetekben választhatók olyan mintás üvegek, 
melyek az ajtópanel motívumait követik.

ajtó méretei

impozáns méretű ajtók már alapkivitelben, 
1200x2250 mm méretig rendelhetők. 

természetesen ettől nagyobb méretek is gond 
nélkül elkészíthetők, a statikailag erős alumínium 
profiloknak köszönhetően egészen 1300x3000 
mm-ig. ezt természetesen kiegészíthetik óriási 
méretű oldal- és felülvilágítók.

alapkivitelben
1200 x 2250 mm-ig

xxl méretben
1300 x 3000 mm-ig

Az oldal- és felülvilágítók a mérettől függően 
külön egységet képezhetnek!

ezek nagyobb méretű szerkezet esetén  - a szállít-
hatóság és beépíthetőség miatt  - soroló felhasz-
nálásával külön szerkezetekként készülhetnek. ez 
néhol szélesebb keretet eredményezhet (részle-
teket a pontos méretek megadása után tudunk 
közölni). a katalógusban látható képi illusztrációk 
soroló nélkül láthatók. 

Belső oldali megjelenés

stílusban és színben azonos a külső oldallal  - 
ez a tulajdonság már alapkitvitelben elérhető 
(egyszínű panel esetén, alapszínben). ez a rejtett 
pántokat, és a rejtett szárny megoldást is magá-
ban foglalja. a belső oldalon kilincs található. 
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a b1 b2 C

af b1f b2f Cf

összetétel variáCiók
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betörésbiztOnság  

bejárati ajtóink vasalatai már alapkivitelben 
megfelelnek a szigorú  rC2 biztonsági szabvány-
nak. az beépített biztonsági alkatrész (a2-es 
rúdzár, lásd az ábrán) minimum 3 pontos záró-
dással rendelkezik, opcionálisan ez bővíthető (a4-
es rúdzár), illetve motoros működtetésú rúdzárra, 
ujjlenyomat olvasós vezérléssel.

aUtOmata zár  - kényelem és 
biztonság  

reteszelés már a kulcs elfordítása nélkül is lehet-
séges! egy innovatív megoldásnak köszönhetően 
a kulcs használata nélkül is reteszel az ajtó. ekkor 
automatikusan záródnak a zárócsapok, és létre-
jön a többpontos, biztonságos önreteszelés. 

Éjszakai-nappali funkció - opció

az automata zár minden előnyét kihasználhatja, 
ha az  ‚automatic te’ rúdzárat választja. ebben az 
esetben ön állíthatja be, hogy kívülről, egy toló 
mozdulattal kinyílik-e az ajtó (nappali funkció), 
vagy zárva marad (éjszakai funkció). tehát ezzel el-
kerülhető, hogy magunkat kizárjuk az ingatlanból.

5 pontos reteszelés - opció

a biztonság tovább fokozható, az ajtó rendelhe-
tő 4 zárócsapos (a4-es) rúdzárral is. ebben az 
esetben már a vasalat megfelel a kiemelkedően 
biztonságos rC3 szintnek.

2 csapos zár lép működésbe 
az ajtó behúzása után. mind 
a két pont automa ti kusan 
retesszé válik, viss z an yomás 
ellen biztosítva.

sECuRy automatic 2      
kulcsos működtetésű rúdzár 
alapkivitelben

nagyon jó, rC2-es szintű 
betörésbiztonság
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4 csapos zár lép működésbe 
az ajtó behúzása után. mind 
a négy pont automa ti kusan 
retesszé válik, viss z an yomás 
ellen biztosítva. 

éjszakai  - nappali mód mecha-
ni kusan a zárban beállítható. az 
automata zár funkciót kikap-
csolva az ajtón az átjárás kulcs 
nélkül bármikor lehe tséges.

a motoros működtetés,  
ujjlenyomatos, vagy más 
beléptetés  azonosítás után 
aktiválódik, titkosított adat-
továbbítással. 

sECuRy automatic 4      
kulcsos működtetésű rúdzár

kiemelkedően jó, rC3-as 
szintű betörésbiztonság

sECuRy automatic TE
kulcsos működtetésű rúdzár

komfort és biztonság 
egyszerre

sECuRy automatic
access Control

motoros rúdzár, ujjlenyomat 
olvasós beléptetéshez
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UjjlenyOmat Olvasós beléptetés 
FOlyamata

1.) Ujjlenyomat olvasó elvégzi az azonosítást

2.) secureConnect biztosítja az áramellátást

vezetékelés nélküli áram- és adatátviteli egység a 
tok és az ajtószárny között, magas szintű titkosí-
tással felvértezve. tartalmazza a tápegységet is, 
ezért nem szükséges külső tápegység alkalmazása.

3.) motoros rúdzár nyitja az ajtót

beléptetés 
biztOnságOsan, 
és kényelmesen

Motoros működtetésű rúdzár OKOS OTTHON 
rendszerbe is illeszthető!

igazán trendi  - kulcs nélküli beléptetés! alape-
setben az ajtó nyitása kulccsal történik, de az 
igazi komfortot egy ujjlenyomat olvasós, vagy 
bluetooth-os (mobiltelefonos), vagy touchpad-os 
beléptetés nyújtja (opció). azonosítás után a 
nyitást egy motorral működtetett zár látja el, 
természetesen a hagyományos kulcsos nyitás is 
megmarad. 
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az ajtó teleFOnról vezérelHető 

az ujjlenyomat olvasós beléptetés kiegészítő 
funkciója, hogy a mobiltelefon bluetooth jeleivel 
programozható, illetve nyitható a bejárati ajtó. 
ezzel együtt számos hasznos funkció elérhető, 
mivel egy smart HOme rendszerbe  illeszthető a 
bejárati ajtó.

rejtett ajtóCsUkó
észrevétlen Helyen

egy gonddal kevesebb! nem kell többé 
fáradnia, a diszkrét ajtócsukó  - ami a 
tok és a szárny között található  - elvég-
zi ezt a feladatot.

janUs biztonsági zárbetét

legmagasabb (6. fokozatú, en 1303) zárásbizton-
ság, 20 stiftes cilinder (4 sorban radiálisan elrende-
zett stiftsorral), kétoldali vészfunkció (azaz mindkét 
oldalról nyitható, ha a kulcs a zárban van), szabadal-
mazott kulcsprofil, a kulcsok másolása csak bizton-
sági kártyával lehetséges. kocogtatás elleni védelem
Fúrásvédelem (abs és bska). zárrendszer építésére 
is alkalmas

1.) Ujjlenyomat olvasó elvégzi az azonosítást 2.) secureConnect biztosítja az áramellátást 3.) motoros rúdzár nyitja az ajtót
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belső OlDali megjelenés  

már alapkivitelben elérhető a kifinomult meg-
jelenés. a belső és külső oldal a motívumokat 
tekintve megegyezik.

ez olyan innovatív technikai megoldásokkal való-
sítható meg, mint a rejtett pánt, illetve a rejtett 
szárny. 

az ajtó gyönyörű külső megjelenése  - szín, de-
korációs csíkok, marások, intarziák  stb.  - már a 
belső oldalon is különleges látványt nyújtanak. 

kilinCsek 
a belső oldalon

rejtett pántOk

igazán esztétikus megoldás, amikor nem látha-
tók pántok, ugyanis a tok és az ajtószárny között 
helyezkednek el.

rejtett szárny

valódi letisztult formavilág! nincs zavaró lépcső-
zetes kialakítás, az ajtólap egy síkban helyezkedik 
el a tokkal.
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marseille
ovál rozettás

amsterdam
ovál rozettás

paris
ovál rozettás

stockholm
ovál rozettás

new york
kerek rozettás

Dallas
szögletes rozettás



DivatOs rOzettás 
kilinCsek
(opcionális)

new york, Dallas és 
amsterdam. 
további típusok is 
elérhetők a különlege-
sen tartós és esztéti-
kus kilincsekből.

színek alapkivitelben: 
natúr (F1), bronz (F4),  
acélszürke (F9) szín-
ben érhetők el.

rejtett pántOk

rejtett szárny

azOnOs kÜlső és belső 
mOtívUmOk a panelen

a külső oldalon látható exkluzív rozs-
damentes acél dekorcsíkok (rátétek), 
illetve csíkok (marások) a belső olda-
lon is azonos módon jelennek meg. 
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Üveg típUsOk   

az ajtóban lévő üvegek illetve az oldal- és felülvi-
lágítók üvegei változatos formában jelenhetnek 
meg. 

minden üvegezett ajtótípushoz választhatók 
savmart, víztiszta üvegek, egyes típusokhoz pedig 
az ajtó dekorációjához illő speciális üvegek is 
kérhetők.

kiváló Hőszigetelés

az üvegek kiemelkedő hőszigetelésűek, ez a spe-
ciális 4 rétegű kivitelnek köszönhető. a párásodás 
elkerülése érdekében az un. meleg peremes 
távtartókat használjuk az üvegrétegek között. 

kimagaslóan jó hőszigetelésű, 85 
mm vastagságú 4 rétegű üvege-
zéssel készülnek a bejárati ajtók.
az oldalvilágítók is kiváló hőszige-
telésűek, 3 rétegű üvegezéssel. 
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savmart savmart, átlátszó csíkokkal  - Dpl

master line master pavé Homokfúvott csíkok a savmart üvegen savmart üvegen dekorkúp

mastercarré madras UaDi

savmart, körben átlátszó sávval  - Fpk átlátszó (float) üveg

savmart üveg dekorcsíkokkal és kúpokkal Homokfúvott minta a savmart üvegen



alap színek

a legkedveltebb színek, melyek közül bármelyik 
választható matt, vagy selyemfényű kivitelben

kétFéle színű ajtó

lehetőség van egyes modelleknél a kétféle szín 
alkalmazására.

trenDi és egyeDi ajtószínek

nálunk már alapkivitelben elérhető a kifinomult 
megjelenés. a legdivatosabb színek, vagy a külön-
leges (feláras) színek közül mindenki megtalálhat-
ja az ingatlan külső és belső színeihez illeszkedőt.

Ha a klasszikus megjelenést részesítjük előnyben, 
akkor többféle fadekor mintás felület közül lehet 
választani.

egyes panelminták esetén kétféle színű is lehet az 
ajtó, akár fadekor és egy másféle szín kombináci-
óval is. 

az alapszínekből, illetve egyes különleges színek-
ből fényes változat is rendelhető.
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ral 7016, és zebrano light

ral 9016

ral 7016

ral 9007

ral 8017

A katalógusban szereplő ajtók, és más kiegészítők 
színei eltérhetnek a valós termékek színétől, ezért 
megrendelés előtt kérjük tekintse meg a színmintát 
kereskedő partnerünknél.



kÜlönleges 
színek

egyedi megjelenés 
különleges színekkel, 
illetve famintázatokkal. 
bármelyik szín lehet 
matt, vagy selyemfényű.

bármilyen ral színből 
készülhet az ajtó. 

ral 7044ral 8023 ral 7033 ral  1015

ral  3020ral 9010 ral 9006 ral 6005

beton - sötétral 9009 (struktúrált) punto grigio (szürke pöttyökkel) beton - világos

világos tölgy Fs aranytölgy Fs tölgy - sötét Fs Dió  - sötét Fs

Cseresznye Fs Wenge Fs zebrano  - világos csak dekorpanel zebrano  - sötét csak dekorpanel

ral 8009 st Quartz2 F 29/80077karbon  csak dekorpanel
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A katalógusban szereplő képek illusztrációk, a valós termékek formailag eltérhetnek ezektől, műszaki paramétereiket tekintve viszont teljesen megfelelnek az itt felsorolt tulajdonságoknak.
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baRCElona
14. oldal

bERn
16. oldal

bilbao
18. oldal

bologna
20. oldal

EssEn
24. oldal

FRanKFuRT
4. oldal

gEnEvE
26. oldal

gRaz
28. oldal

hambuRg
30. oldal

lonDon
32. oldal

malmö
34. oldal

napoli
36. oldal

A katalógusban szereplő ajtók, és más kiegészítők színei eltérhetnek a valós termékek színétől, ezért megrendelés előtt kérjük tekintse meg a színmintát kereskedő partnerünknél.



vaDuz
46. oldal

züRiCh
48. oldal

Új! KavasaKi
50. oldal

Új! osaKa
51. oldal

Új! joKohama
52. oldal

Új! KioTo
53. oldal

oslo
38. oldal

soFia
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Tivolli
44. oldal
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A katalógusban szereplő képek illusztrációk, a valós termékek formailag eltérhetnek ezektől, műszaki paramétereiket tekintve viszont teljesen megfelelnek az itt felsorolt tulajdonságoknak.
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