
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 (95 mm vastagságnak köszönhetően), a 
prémium kategóriás esztétikai megoldások (rej-
tett szárny, rejtett pánt, stb.), illetve a gyönyörű 
tolópajzsok.

Design és komfort
a maximumon



Frankfurt antracit 
(RAL 7016 matt)

Frankfurt fehér  
(RAL 9016 matt)

Frankfurt ezüstszürke 
(RAL 9006 matt)

Frankfurt szürke alumínium 
(RAL 9007 matt)

FRANKFURT bejárati ajtó

ALAPFELSZERELTSÉG
Extra vastagság: 95 mm-es ajtó alapkivitelben. Extra hőszigetelés: kiváló, hőhídmentes alumínium profilból készülnek.
Trendi ajtószínek: ▪ antracit (RAL 7016 matt) ▪ fehér (RAL 9016 matt) ▪ ezüstszürke (RAL 9006 matt) ▪ szürke alumínium (RAL 9007 matt) ▪ szürkésbarna (RAL 8019 matt)  
▪ fekete (RAL 9005 matt) ▪ DB703  finomstruktúr ▪ antracit (RAL 7016) finomstruktúr
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: ezesetben már nem láthatók a nagyméretű (nem túl esztétikus) pántok. 
Kiváló betörésbiztonság: RC2 szintű rúdzár alapkivitelben.  
Kiváló hőszigetelésű négyrétegű üvegezéssel készülnek a bejárati ajtók (üveges ajtók esetén).

ALAPSZÍNEK
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FRANKFURT 
antracit
tolópajzs



Frankfurt fekete
(RAL 9005 matt)

Frankfurt szürkésbarna
(RAL 8019 matt)

Frankfurt DB703
finomstruktúr

Frankfurt RAL 7016
finomstruktúr

Formálja teljesen egyedivé a Frankfurt bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különféle szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben
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Az ajtón látható nagyméretű üvegbetét 
kellő mennyiségű fényt enged az ingat-
lanba, oldalvilágító nélkül is. Abban az 
esetben, ha oldalvilágítóval készül, azok 
üvegén is futhatnak a horizontális marási 
csíkok (alapkivitelben teli savmart üveggel 
készül). 
Szögletes tolópajzzsal ajánljuk, ami még 
inkább kiemeli az ajtó klasszikusan elegáns 
stílusát.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

TREND 1

TREND 1 
antracit

Formálja teljesen egyedivé a Trend1 bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben



TREND 2 
antracit

TREND 2 
krémfehér

A legkedveltebb ajtó, ami egyszerre bizto-
sítja a beáradó fényt az üvegbetéteknek 
köszönhetően, és trendi, letisztult megje-
lenést biztosít.
Hosszú, kör keresztmetszetű tolópajzzsal 
ajánljuk, ami lágyítja az ajtó szögletes vo-
nalait.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

TREND 2

TREND 2 
fehér
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Formálja teljesen egyedivé a Trend2 bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben



Lényege a letisztultságában rejlik, mindösz-
sze négy horizontális marási csík teremti 
meg a visszafogott eleganciát, ez a ritmu-
sosság határozza meg az ajtó hangulatát. 

Kerek vagy szögletes rozsdamentes toló-
pajzzsal ajánljuk, de akár egy fabetétes 
változat is szépen illeszthető, ami tovább 
emelheti a látványt.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

TREND 3
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Formálja teljesen egyedivé a Trend3 bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben

TREND 3 
páfrányzöld



TREND 4
bézs 

TREND 4
fehér /
antracit

Klasszikusan elegáns hangulatot teremt az 
5 db ritmusosan elhelyezett négyzet alakú 
üvegbetét, ami egyben jelentős fényforrás  
is az ingatlanban.
 
Szögletes tolópajzzsal ajánljuk, ami még 
inkább kiemeli az ajtó klasszikusan elegáns 
stílusát.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

TREND 4

TREND 4 
fehér
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Formálja teljesen egyedivé a Trend4 bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben



TREND 5
barna

TREND 5
krémfehér

Stílusa légiesen könnyed, mivel az ajtó-
szárny felületének a negyedét az üvegbe-
tét alkotja. Ez választható különleges dekor 
üvegekkel. Az összhatás tekintetében a 
tolópajzs is kiemelt szerepet kap, ezért a 
karakteres, nagyméretű változatokat ajánl-
juk, kerek, vagy szögletes változatban.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

TREND 5

TREND 5 
fehér

 16  17

Formálja teljesen egyedivé a Trend5 bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben



TREND 6
szeder

TREND 6
szürkésfehér

A klasszikusan elegáns stílusjegyeket hor-
dozó bejárati ajtó négy nagy üvegbetéttel 
rendelkezik, így oldalvilágító nélküli kivitel-
ben bőséges fénnyel árasztja el az előszo-
bát. A horizontális és vertikális marások 
geometrikus jelleget kölcsönöznek az aj-
tónak.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

TREND 6

TREND 6 
fehér
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Formálja teljesen egyedivé a Trend6 bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben
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AALBORG
ezüstszürke

AALBORG 
aranytölgy

Kifejezetten dekoratív típus, amin az üveg-
betét és a rozsdamentes acélrátétek hoz-
zák az elegáns látványt. A vízszintesen 
elhelyezett három csík asszimetrikus for-
mában látható, ezek egyedi karaktert ad-
nak az ajtónak.
 
A kör keresztmetszetű tolópajzsok látvány-
ban lágyítják az alapvetően sarkos meg-
jelenést, a szögletes tolópajzsok pedig ki-
emelik az ajtó feszes jellegét.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

AALBORG

AALBORG 
DB 703 szín

Formálja teljesen egyedivé az AALBORG bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben
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ASSEN
ezüstszürke

ASSEN
szürkésfehér

A finom eleganciába némi játékosság is 
vegyül, a párosával elhelyezett horizontális 
marások által. Ezek az oldalvilágító üvegén 
tovább futhatnak, szépen kiemelve az ajtó 
karakterét. 
A tolópajzs az ajtó visszafogottan elegáns 
jellegéből fakadóan itt kiemelt szerepet 
kap, nagyban meghatározza az összhatást. 
Ezért nagyméretű szögletes, vagy kerek 
változatokat ajánljuk, de a süllyesztett fo-
gantyúk is kiválóan illeszkednek ehhez a 
típushoz.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

ASSEN

ASSEN 
narancssárga

Formálja teljesen egyedivé az ASSEN bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben



ATHENS
türkiz 

ATHENS
antracit

Határozott karakterét a mandula alakú 
üvegbetét és a 7 db horizontális csík al-
kotja. Nem a visszafogott stílusáról híres, 
éppen ellenkezőleg, ez egy impulzív meg-
jelenésű dekoratív bejárati ajtó. 
Tolópajzsok tekintetében bármelyik nagy-
méretű változat illeszhető hozzá, mi egy 
kifejezetten ehhez a típushoz készült íves 
tolópajzsot (POA) ajánlunk, ami a Műszaki 
tartalom fejezetben található.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

ATHENS

ATHENS 
barna
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Formálja teljesen egyedivé az ATHENS bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben



Visszafogottan elegáns megjelenését a 
hét vízszintesen elhelyezett rozsdamentes 
dekorcsík biztosítja. Ezek a sötét ajtó-
színek esetén érvényesülnek igazán jól. 
Egyediségét pedig a másodlagos dekorbe-
tét fokozhatja, ami az alapszínhez képest 
eltérő anyagú, és színű is lehet. Ez a 
dekorbetét méginkább kiemeli a rozsda-
mentes tolópajzsokat, a szögletes vagy kör 
keresztmetszet egyaránt illeszthető az ajtó 
alapstílusához.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

BARCELONA

BARCELONA 
bézs /
világos tölgy
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Formálja teljesen egyedivé a BARCELONA bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben
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BILBAO
antracit

BILBAO
dió

Az alapvetően modern bejárati ajtó 
hangulatába klasszikus stílusjegyeket 
csempésznek a kisméretű, négyzet alakú 
fém intarzia betétek. Ezzel egyvonalban 
található a keskeny üvegbetét, amivel 
együtt messziről szemlélve egy vékony 
vertikális fény csík rajzolódik ki.
Szögletes keresztmetszetű tolópajzsokkal 
ajánljuk, nagy méretben.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

BILBAO
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Formálja teljesen egyedivé a BILBAO bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetbenBILBAO

dió
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Az egyik legváltozatosabb módon dekorált 
bejárati ajtó, nem véletlenül az egyik leg-
kedveltebb típus is egyben. Ezen megtalál-
ható a nagyméretű üvegbetét, vízszintes 
és függőleges fémcsíkok, és a másodlagos 
ajtópanel is (a tolópajzs mögött), mindez 
asszimetriában, de mégis ritmusosan 
elrendezve, kellemes összhangban egy-
mással. 
A szögletes tolópajzs kiemeli a feszessé-
gét, a kör keresztmetszetű tolópajzs kissé 
lágyítja az alapvetően rendezett látvány-
világot.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

BOLOGNA
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Formálja teljesen egyedivé a BOLOGNA bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben

BOLOGNA
antracit /
fém (szálcsiszolt)
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Hamisítatlan minimál stílus, a LED meg-
világítású ajtófogantyú eleganciájával 
párosítva. A nagy méretű, süllyesztett  
ajtófogantyú két oldalán található acél de-
korcsíkok csillogása tovább fokozza az ajtó 
szépségét. A fogantyúból áradó fénycsík 
már messziről látható, vagy meleg sárgás, 
vagy hideg kék színben választható.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

BUDAPEST
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Formálja teljesen egyedivé a BUDAPEST bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ led fény 
hideg vagy meleg színben ▪ különleges üvegek oldal- és felülvilá-
gító esetén ▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő 
külső és belső színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom 
fejezetben

BUDAPEST
antracit /
meleg fényű leddel
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COMMO
pasztelkék

COMMO
amtracit

Modern vonalvezetésű bejárati ajtó, me-
lyet három átlós marási vonal díszít. Ezek 
a csíkok az oldalvilágítón is tovább futhat-
nak, alapkivitelben savmart üveggel, csíkok 
nélkül készül. Hosszú tolópajzzsal ajánljuk, 
ami jól harmonizál a felfelé kanyarodó füg-
gőleges marási vonallal.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

COMMO

COMMO
fehér

Formálja teljesen egyedivé a COMMO bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben
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Az ajtó hangulatában a természet motívu-
mai jelennek meg, a fák lombkoronájának 
vonalaira emlékeztető geometriákkal. Stí-
lusjegyei alapvetően a modern, letisztult 
hangulatot árasztják. Ez a finom naturális 
mintázat csak az ajtó közelébe érve bonta-
kozik ki a lakók és a vendégek szemei előtt.
Ehhez bármilyen tolópajzs stílusban jól il-
leszthető, motívumai miatt leginkább a fa-
betétes tolópajzsokat ajánljuk.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

EMMEN

EMMEN
piros 

EMMEN
szürkésfehér

EMMEN
barna
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Formálja teljesen egyedivé az EMMEN bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben
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Karakteres, határozott vonalvezetésű be-
járati ajtó, a vastag rozsdamentes dekor-
csíkoknak köszönhetően. Ezek vonalai az 
ajtó üvegbetétjében, illetve az oldalvilá-
gítókban is megjelenhetnek, szemet gyö-
nyörködtető látványt nyújtva a lakók és a 
vendégeik számára.
A szögletes tolópajzs tovább fokozza a 
feszes, kimért hangulatot, de ezt akár lá-
gyíthatjuk kör keresztmetszetű tolópajzs 
választásával.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

ESSEN

ESSEN
antracit

ESSEN
fűzöld

ESSEN
türkiz
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Formálja teljesen egyedivé az ESSEN bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben
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GENEVE
ezüstszürke

GENEVE
bézs

A dekoratív bejárati ajtók csoportjába tar-
tozik, geometrikusan elrendezett acélcsí-
kokkal, és üvegbetéttel. A tolópajzs alatti 
panelfelület különböző is lehet az alapszín-
től, amitől rendkívül egyedi megjelenést 
kaphatunk. Jól mutat fadekor alapszínben, 
de a modern szürke színekben is látványos. 
Tolópajzsok tekintetében bármelyik kiváló-
an illeszthető az ajtóhoz.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

GENEVE

GENEVE
cseresznye

Formálja teljesen egyedivé a GENEVE bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben
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GHENT
barna /

'grey stripes'
sötét

GHENT
fekete /
'grey stripes'

Luxus megjelenésű bejárati ajtó, ami gaz-
dagon díszített vékony acélcsíkokkal, ezt a 
közöttük látható, ritmusosan elhelyezkedő 
üvegbetétek dekorálják. A tolópajzs alatti 
másodlagos ajtópanel különböző is lehet 
az alapszíntől, ezt kihasználva egészen kü-
lönleges megjelenést választhatunk a bejá-
rati ajtónak. Sötét alapszínekben mutatja 
meg az igazi eleganciáját, például fa hatású 
másodlagos panel alkalmazásával.
Bármilyen nagyméretű tolópajzs kiválóan 
illeszthető hozzá, ez teszi teljessé a nem 
mindennapi ajtó látványát.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

GHENT

GHENT
antracit /
'grey stripes' 

Formálja teljesen egyedivé a GHENT bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben
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GRAZ
RAL 5002 kék /
szálcsiszolt acél

GRAZ
ezüstszürke /
'dark shadow'
magasfényű 
fekete

A bejárati ajtó különleges látványát az 
átlós vonalak által létrehozott különféle 
négyszögek hozzák létre, ezek a csíkok az 
oldalvilágító üvegén is megjelennek. Ez 
egy kimondottan fiatalos, merész mintá-
zatú bejárati ajtó, melynek oldalvilágítóján 
különleges fényjáték alakul ki az átlátszó 
csíkok mentén, a bentről kiszűrődő fények 
által.  

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

GRAZ

GRAZ
antracit /
'dark shadow'
magasfényű fekete

Formálja teljesen egyedivé a GRAZ bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben
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Dekoratív bejárati ajtó, letisztult, egyenes 
vonalak alkotják a mintázatát. Az üvegbe-
tétet acélrátétek egészítik ki alul és felül, 
melyek optikailag egybefüggő sávot alkot-
nak. Ez a sáv asszimmetrikusan helyezke-
dik el, melyet vízszintes marások osztanak 
egyenlő darabokra.
A sokféle horizontális és vertikális vonal 
miatt előnyös lehet egy kör keresztmet-
szetű tolópajzs választása, de szögletes 
változatban is szép látványt nyújt.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

HAMBURG
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Formálja teljesen egyedivé a HAMBURG bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben

HAMBURG
világos beton /
antracit
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ISTAMBUL
sötét beton /

fekete üveg

ISTAMBUL
ezüstszürke / 
fekete üveg

Az ajtó karakterét egy nagyméretű fekete 
tükröződő betét határozza meg, amiben 
három vízszintes csíkban átlátszó, vagy sav-
mart üveg található. Futurisztikus stílusát 
ez a három üvegsáv biztosítja, az eleganci-
át pedig a fekete üvegbetét nyújtja.
Szögletes vagy kör keresztmetszetű toló-
pajzsokkal egyaránt jó választás.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

ISTAMBUL

ISTAMBUL
antracit / 
fekete üveg

Formálja teljesen egyedivé az ISTAMBUL bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben
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KAWASAKI
piros /

fekete matt

KAWASAKI
kék / 
fekete matt

Sportos vagy elegáns? Ezt csak a másod-
lagos dekorpanel anyaga határozza meg. 
Számos anyag közül választhatunk, fa ha-
tású dekorbetétekkel eleganciát, karbon, 
vagy fémes dekorbetéttel pedig sportos 
látványvilágot hozhatunk létre.
Szögletes tolópajzsokkal ajánljuk, nagy mé-
retben.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

KAWASAKI

KAWASAKI
bézs / 
zebrano light
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Formálja teljesen egyedivé a KAWASAKI bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben
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A finom eleganciát a három vízszintes és 
egy függőleges marási csík hozza létre. 
Ezek metszéspontjainak aránya úgy van 
meghatározva, hogy ideális legyen a 
süllyesztett ajtófogantyúk számára. A 
horizontális csíkok az oldalvilágítóban is 
futhatnak tovább, ez teszi teljessé a letisz-
tult és átgondolt látványt.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

KIOTO

Formálja teljesen egyedivé a KIOTO bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben

KIOTO
fűzöld
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LEIPZIG
ezüstszürke /

fekete üveg

LEIPZIG
antracit /
fekete üveg

Az ajtó elit jellegét a fekete tükröződő 
üvegbetét biztosítja. Komplex kivitelű, 
mert ebben a tükröződő felületben egy 
sáv fényáteresztő, azaz hagyományosan 
üvegezett. E kettő mégis egy síkban helyez-
kedik el, így nem törik meg a letisztult mo-
dern hangulatot. Tovább emeli a látványt 
az öt horizontális marás, ami az üvegbetét-
ben és az oldalvilágítókban is megjelenhet.
Kör keresztmetszetű, vagy szögletes toló-
pajzs egyaránt jól mutat az ajtó külső felü-
letén.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

LEIPZIG

LEIPZIG
barna / 
fekete üveg

Formálja teljesen egyedivé a LEIPZIG bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben
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LINZ
antracit

LINZ
türkiz

Tiszta elegancia, abszolút trendi megje-
lenés. A dupla acélcsík szükséges és elég-
séges része az ajtó látványának, nem kell 
több, de nem is kell ettől kevesebb, pont 
ideális. 
Tolópajzs tekintetében hosszú, kör kereszt-
metszetű fényes, rozsdamentes típusokat 
ajánljuk, melyek a sötét illetve matt felüle-
tekkel csodás összhangot alkotnak.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

LINZ

LINZ
piros

Formálja teljesen egyedivé a LINZ bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben
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LISABON
világos tölgy

LISABON
antracit

Az ajtón horizontálisan elhelyezkedő öt sáv 
a tükröződés fényjátékát hozza létre. Az 
üvegbetétek és az azokat az ajtó szélessé-
gében kiegészítő acélbetétek visszatükrö-
zik a környezetüket, egyúttal az üvegezé-
sen keresztül fény is jut be az ingatlanba. 
Egészen más arca van az ajtónak éjszaka és 
nappal, ami izgalmas változatosságot rejte-
get a tulajdonosok és vendégeik számára. 
Fényes felületű tolópajzsokkal ajánljuk, 
matt alapszínű ajtó esetén.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

LISABON

LISABON
fekete

Formálja teljesen egyedivé a LISABON bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben



 6160

LIVERPOOL
fekete

LIVERPOOL
antracit

Finom elegancia jellemzi. A vízszintes és 
függőleges acél dekorcsíkok metszésvona-
lában helyezkedik el a keskeny üvegbetét, 
geometrikus hangulatvilágot teremtve 
maga körül. Kör keresztmetszetű tolópaj-
zsokat ajánlunk hozzá.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

LIVERPOOL

LIVERPOOL
barna

Formálja teljesen egyedivé a LIVERPOOL bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben
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A mai legdivatosabb mintázat az öt vízszin-
tes sávban elhelyezkedő üvegbetét. Ennek 
egy továbbgondolt változata ez. Itt az öt 
kisebb üvegbetét folytatásaként az acélbe-
tét sávok találhatók, melyek megnyújtják 
az üveg látványát.
Szögletes tolópajzsokkal ajánljuk, nagy 
méretekben érdemes választani.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

LONDON

LONDON
piros

Formálja teljesen egyedivé a LONDON bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben



64

MALAGA
kvarc 

finomstruktúr

MALAGA
világos tölgy /
antracit

A geometrikus vonalvezetés jellemzi, az 
acélcsíkok metszéspontjainál négyzet ala-
kú üvegbetétek találhatók. Ezek klasszikus 
jegyeket csempésznek az ajtó látványvi-
lágába. A tolópajzs mögötti másodlagos 
panelfelület eltérhet az alapszíntől, ez le-
hetőséget biztosít az egyedi megjelenés 
kialakítására.
Szögletes vagy kör keresztmetszetű toló-
pajzsokkal egyaránt jól mutat.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

MALAGA

MALAGA
sárga (ivory)

 65

Formálja teljesen egyedivé a MALAGA bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben



MALMÖ
antracit /

zebrano light

MALMÖ
barna /
zebrano sötét

Finom elegancia jellemzi, mivel a felülete 
mindössze horizontális marásokkal van dí-
szítve. Itt is adott a másodlagos panel vá-
lasztási lehetőség, ami a tolópajzs mögötti 
részt érinti. Ennek színe eltérhet az alap-
színtől, fa dekor vagy modern fémes jellegű 
felületeket választhatunk.
Kör keresztmetszetű vagy szögletes toló-
pajzs egyaránt jó választás lehet.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

MALMÖ

MALMÖ
barna
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Formálja teljesen egyedivé a MALMÖ bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben



Gyönyörűen tükröződő fekete üvegfelüle-
te luxus megjelenést kölcsönöz az ajtónak. 
A kirívóan elegáns hangulatot süllyesztett 
ajtófogantyúval tesszük teljessé. A látvá-
nya önmagáért beszél.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

MIAMI

MIAMI
fekete üveg
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Formálja teljesen egyedivé a MIAMI bejárati ajtót!

▪ süllyesztett ajtófogantyúk ▪ különleges oldal- és felülvilágító 
üvegek ▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső 
és belső színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom feje-
zetben



MILANO
antracit 

finomstruktúr

MILANO
pasztelkék

Az ajtó eleganciáját a fényes felületek biz-
tosítják. A három üvegbetét körül fényes 
acélrátétek láthatók, ezeket vízszintesen, 
és függőlegesen marások szegélyezik.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

MILANO

MILANO
DB703
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Formálja teljesen egyedivé a MILANO bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben



Különleges eleganciáját a fényes és a matt 
felületek változatossága hozza létre. Fekete 
tükröződő üvege alatt fényáteresztő üveg-
betét található. 
Tolópajzs tekintetében bármelyik rozsda-
mentes változat megfelelő hozzá, a lehető 
legnagyobb méretben.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

NAPOLI

NAPOLI
antracit /
fekete üveg
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Formálja teljesen egyedivé a NAPOLI bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben



Klasszikusan elegáns bejárati ajtó, mely-
nek üvegbetétjét alul és felül rozsda-
mentes rátétek egészítenek ki. A minimál 
stílusjegyének alapeleme is megjelenik az 
ajtó felületén, az öt vízszintes marás, ami 
az oldalvilágítóban és az ajtó üvegében is 
tovább futhat.
A szögletes tolópajzs szépen illik hozzá, az 
üvegbetéttel azonos méretben.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

OSAKA

OSAKA
narancssárga

 74  75

Formálja teljesen egyedivé az OSAKA bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben



PALERMO
wenge / 

fekete üveg

PALERMO
ezüstszürke /
fekete üveg

Futurista stílusjegyekkel rendelkezik, feltű-
nően dekoratív megjelenését a fekete tük-
röződő üveg hozza létre. A fényáteresztő 
részei négyzet alakúak, az ajtó felületét két 
vízszintes marás teszi karakteressé.
Kör keresztmetszetű vagy szögletes toló-
pajzs is megfelelően illeszthető hozzá.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

PALERMO

PALERMO
fekete /
fekete üveg
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Formálja teljesen egyedivé a PALERMO bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben



PARIS
mohazöld

PARIS
aranytölgy

Egy új formavilágot megjelenítő, avantgárd 
stílusú bejárati ajtó. A dinamizmust sugalló 
íves üvegbetét látványát a fényes acélrá-
tétek emelik ki. Itt további három acélcsík 
teszi a formavilágot meglepően egyedivé.  
Hosszú, kör keresztmetszetű rozsdamentes 
tolópajzsokkal ajánljuk.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

PARIS

PARIS
fehér
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Formálja teljesen egyedivé a PARIS bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben



SARAJEVO
cseresznye

SARAJEVO
világos tölgy

Ívesen elhelyezkedő üvegbetétei a ret-
ro hangulatot idézik. Ezzel összhangban 
találhatók vízszintes és íves marások. Az 
üvegbetétek kontúrját rozsdamentes rátét 
dekorációk emelik ki. 
Jól illeszthető hozzá bármilyen tolópajzs, 
kör- vagy négyszög keresztmetszetű egya-
ránt.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

SARAJEVO

SARAJEVO
dió

 80  81

Formálja teljesen egyedivé a SARAJEVO bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben



SOFIA
ezüstszürke

SOFIA
antracit /
zebrano sötét

Ez a modern stílusú ajtó a ritmusos víz-
szintes fémcsíkokkal és vízszintes üveg-
betétekkel hívja fel magára a figyelmet. A 
ritmusosságában rejlik a különlegessége, 
formailag az üvegek és fémcsíkok sorozatát 
látva egy zongora billentyűire is asszociál-
hatunk. A másodlagos panel eltérő színű 
és anyagú is lehet, így pld. fadekor mintát 
választva emelhetjük az ajtó eleganciáját.
Nagy méretű tolópajzsokkal ajánljuk.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

SOFIA

SOFIA
szürke alumínium /
zebrano sötét
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Formálja teljesen egyedivé a SOFIA bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben



Swarovski kristályokkal díszített bejárati 
ajtó. A kristályokra vezeti a szemünket az 
öt vízszintesen elhelyezkedő vastag fém 
dekorcsík. Luxus hatás letisztult eleganciá-
val. Gyönyörűen mutat sötét vagy világos 
alapszínű ajtó esetén is.
Kör keresztmetszetű tolópajzs, vagy szög-
letes egyaránt jól illeszthető az ajtóhoz. 
Akár a tolópajzsba épített ujjlenyomat 
olvasóval is választható.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

TALLIN

TALLIN
antracit
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Formálja teljesen egyedivé a TALLIN bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben



TIVOLI
világosszürke

TIVOLI
beton világos /
fekete üveg

A bejárati ajtó különleges látványát az 
átlós vonalak által létrehozott különféle 
négyszögek hozzák létre, ezek a csíkok az 
oldalvilágító üvegén is megjelennek. Ez 
egy kimondottan fiatalos, merész mintá-
zatú bejárati ajtó, melynek oldalvilágítóján 
különleges fényjáték alakul ki az átlátszó 
csíkok mentén, a bentről kiszűrődő fények 
által. Másodlagos panele az alapszíntől el-
térő is lehet. 
Süllyesztett tolópajzs az ideális választás az 
ajtóhoz, ami belülről ledes megvilágítással 
készül.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

TIVOLI

TIVOLI
fehér
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Formálja teljesen egyedivé a TIVOLI bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben



VADUZ
wenge

VADUZ
aranytölgy

Stílusát tekintve retro jegyeket hordoz, az 
íves üvegbetétnek, és az ennek kontúrján 
található fém rátétnek köszönhetően. A 
vízszintesen elhelyezkedő marási csíkok az 
oldalvilágító üvegén is futhatnak.
Szögletes tolópajzs vagy a kifejezetten eh-
hez a típushoz készített POV nevű tolópajzs 
illeszkedik leginkább hozzá. 

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

VADUZ

VADUZ
antracit
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Formálja teljesen egyedivé a VADUZ bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben



ZAGREB
ezüstszürke

ZAGREB
fehér

Az íves stílusjegyeinek köszönhetően akár 
egy art deco épülethez is szépen illeszthe-
tő. Feltűnő, határozott és karakteres bejá-
rati ajtó, jelentős méretű üvegbetét gon-
doskodik a fény bejutásáról.
Fényes felületű tolópajzsok ideálisak az aj-
tóhoz, matt alapszín esetén.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

ZAGREB

ZAGREB
krémfehér
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Formálja teljesen egyedivé a ZAGREB bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben



ZÜRICH
barna

ZÜRICH
ezüstszürke

A mai trendeknek tökéletesen megfelelő 
formavilág jellemzi. Öt vízszintes acélrátét 
keresztezi az üvegbetétet, ami pontosan 
olyan magas, mint a csíkok által határolt 
terület. Ez a szabályozott hangulat a rende-
zettséget, kiszámíthatóságot sugallja.
Leginkább a szögletes tolópajzs illeszthető 
látványban az ajtóhoz, a lehető legnagyobb 
méretben mutat igazán jól.

GIL Trade Luxury 
Rendkívül magas műszaki tartalom már 
alapkivitelben!

▪ síkba záródó ajtószárny a külső és a bel-
ső oldalon egyaránt ▪ extra hőszigetelésű 
ajtópanel ▪ hőhídmentes ajtókeret, küszöb 
▪ alumínium borítású ajtószárny ▪ rejtett 
pántok ▪ automata zár ▪ magas szintű 
betörés elleni védelem ▪ egyedi, névre 
szóló kivitel

ZÜRICH

ZÜRICH
antracit
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Formálja teljesen egyedivé a ZÜRICH bejárati ajtót!

▪ egyedi színek ▪ fa, fém vagy beton jellegű ajtófelületek ▪ acél, vagy 
fabetétes tolópajzsok, többféle méretben ▪ különleges üvegek  
▪ különböző szín a keretnek és a szárnynak ▪ eltérő külső és belső 
színű ajtó ▪ további részletek a Műszaki tartalom fejezetben



EGYEDÜLÁLLÓAN MAGAS 
MŰSZAKI TARTALOM 
ALAPKIVITELBEN!

GIL TRADE LUXURY

▪ Extrém HŐSZIGETELÉS  
A hőhídmentes, 95 mm-es ajtóprofilnak, és a kiválóan szigetelt panelnek 
köszönhetően az ajtó az Ud=0,44 W/m2K 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 
A külső megjelenést egy szép tolópajzs ékesíti.

▪ 4 RÉTEGŰ ÜVEG az ajtóban
A lehető legjobb hőszigetelés, melegperemes távtartókkal.

Minden alumínium ajtó 95 mm-es 
hőhídmentes profilból készül
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TRENDI TOLÓPAJZSOK  

Gyönyörű kivitelű tolópajzs (vagy másnéven 
ajtófogantyú) ékesíti az ajtó külső oldalát. Az 
ajtó megjelenéséhez igazodva választhatjuk ki a 
tolópajzsot, kerek, vagy éppen szögletes geomet-
riával. Egyes esetekben 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. 

A legkényelmesebb az ujjlenyomat olvasós 
beléptetés, magába a tolópajzsba is építhetjük 
a szkennert, így az ujjlenyomat felismerése után 
egy könnyed toló mozdulattal máris beléphetünk 
a nyitott ajtón. 

Belépés alkalmával, a tolópajzs érintésekor a 
kezünk minden esetben nemes anyagokkal ta-
lálkozik, ami igényes megmunkálással párosul. A 
felhasznált anyagok az alábbiakban láthatók.

TOLÓPAJZS - EXKLUZÍV ANYAGOK 
FELHASZNÁLÁSÁVAL
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E5011

Kör alakú,
átmérő: 30 mm

Alapkivitelben 
400 mm magas
Magasság (mm):
1000, 1600, 
1800

OCT

Kör alakú,
átmérő: 30 mm

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

KCK

Négyzet alakú: 
40 x 40 mm

Magasság (mm):
1600, 1900

DOS

Téglalap alakú:
50 x 5 mm

Magasság (mm):
950, 1150

DOK

Téglalap alakú: 
50 x 5 mm

Magasság (mm):
950, 1150

POA Athens
50 x 8 mm, 1150 
mm magas

POV Vaduz
50 x 8 mm, 1150 
mm magas 
Az íve az ajtó-
mintázatához  
igazodik

E5726

Téglalap alakú:
40 x 15 mm

Magasság (mm):
1000, 1600, 
1800.

E5766

Négyzet alakú: 
35 x 35 mm

Magasság (mm):
1000, 1600, 
1800

Rozsdamentes fém polírozott, vagy szálcsiszolt 

Fa, beton 
fa típusok:  wenge, nussbaum (dió), jatoba (brazil cse-
resznye), eiche (tölgy)



KCD

Téglalap kereszt-
metszetű: 
35 x 20 mm
Magasság (mm):
750

SCH

süllyesztett  
tolópajzs LED  
világítással

Szélesség: 60 mm
Mélysége: 48 mm 
Magassága: végig-
fut a szárnyon

KCR

Négyzet kereszt-
metszetű: 
30 x 30 mm, 
csapott végű
Magasság (mm):
1150, 1600, 
1900 

GP
alsó kép

Alumínium rátét-
tel,  választható 
RAL színekben

Magasság (mm):
1600, 1900

GE 9005
felső kép

RAL 9005 festet 
üveggel

Magasság (mm):
1600

KCKL
alsó kép
LED világítással

Téglalap alakú: 
35 x 20 mm
Magasság (mm):
750, 1600

SG-28 arte
felső kép

Beépített ujjle-
nyomat olvasó-
val. Fekete vagy 
rozsdamentes. 
Magasság (mm):
1200, 1600, 
1800  99

SG-124

Téglalap 
k.metszetű

Magasság (mm):
1000, 1200

Fa betétes tolópajzsok négyféle anyagból: eiche, jatoba, nussbaum, wenge

SG-301
rozsdamentes + beton

SG-302
Jatoba fa + beton

SG-302
Eiche fa + beton
Magasság 1200 mm 
egységesen

SG-136

négyzet 
k.metszetű

Magasság (mm):
1000, 1200

SG-179

négyzet
ker. metszetű

Magasság (mm):
1000, 1400

SG-125

téglalap 
ker. metszetű

Magasság (mm):
1000

SG-134

kör keresztmet-
szetű

Magasság (mm):
1600, 1800

SG-181

négyzet
ker. metszetű

Magasság (mm):
1000

SG-180

téglalap
ker. metszetű

Magasság (mm):
1000, 1200

OCR

Kör keresztmet-
szetű, félgömb 
végű, átmérő: 30 
mm Magasság 
(mm): 1150, 
1600, 1900
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KULCS NÉLKÜLI BELÉPTETÉS  
Újdonság! KEYLESS GO tolópajzs!

SÜLLYESZTETT ÉS VÍZSZINTES AJTÓNYITÓK

GS-10  400x115 mm süllyesztett

GS-72  240x135 mm süllyesztett

GS-25  200x200 mm süllyesztett

LRM 460  460x65 mm vízszintes UAR süllyesztett

120 mm széles
Magasság (mm):
500, 1000 
választható RAL színben

GS-105  240x135 mm süllyesztett GS-19  240x135 mm süllyesztett

GS-20  400x125 mm süllyesztett

Az autók világában már megszokott, a bejárati ajtók 
körében még újdonságnak számít a 'Keyless' nyitás. Az 
ajtó érzékeli a rádiófrekvenciás kulcs közeledését, és 
a láb lendítésére már nyílik is az ajtó. Ennek feltéte-
le, hogy az ajtófogantyúból kiinduló ledes fénycsóva 
útjába kell a lábunkat lendíteni, és az érzékelő azonnal 
továbbítja a jelet a motoros zár felé, ami megszünteti 
a reteszelést.

A beléptető rendszer rádiófrekvenciás adója magas 
szintű titkosítással (AES) rendelkezik, így gyakorlatilag 
lehetetlenné teszi a nyitó modul másolását az illetékte-
lenek számára.
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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 méretben is gond 
nélkül elkészíthetők, a statikailag erős alumínium 
profiloknak köszönhetően egészen 1300x3000 
mm-ig. Ezt természetesen kiegészíthetik óriási 
méretű oldal- és felülvilágítók is.

A B1 B2 C

AfAlapkivitel
1200 x 2250 

mm-ig

XXL méret
1300 x 3000 

mm-ig

Extra méret
1250 x 2550

mm-ig

B1f B2f Cf

ÖSSZETÉTEL VARIÁCIÓK

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 a GIL Trade-nál már alapkitvitelben 
elérhető (egyszínű panel esetén, alapszínben). 
Ez a rejtett pántokat, és a rejtett szárny megol-
dást is magában foglalja. A belső oldalon kilincs 
található. 
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BETÖRÉSBIZTONSÁG  

Bejárati ajtóink vasalatai már alapkivitelben 
megfelelnek a szigorú  RC2 biztonsági szab-
ványnak. A beépített biztonsági alkatrész (A2-
es rúdzár, lásd az ábrán) minimum 3 pontos 
záródással rendelkezik, opcionálisan ez bővíthető 
(Secury ADR rúdzár), illetve motoros működteté-
sű rúdzárra, ujjlenyomat olvasós vezérléssel.

AUTOMATA ZÁR  - kényelem és 
biztonság  

Reteszelés már a kulcs elfordítása nélkül is lehet-
séges! Egy innovatív megoldásnak köszönhetően 
megakadályozható a besurranásos behatolás, 
mert az ajtó a kulcs használata nélkül, automati-
kusan reteszel. Létrejön a többpontos, biztonsá-
gos záródás. 

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 ennek 
használatával elkerülhető, hogy magunkat kizárjuk 
az ingatlanból.

5 pontos reteszelés - opció

A biztonság tovább fokozható, az ajtó rendelhető 
2 db csappal + 2 db kampóval felszerelt rúdzárral 
is. Ebben az esetben már a vasalat megfelel a 
kiemelkedően biztonságos RC3 szintnek.

2 csap + 2 kampó lép 
működésbe az ajtó behú-
zása után. Minden 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 működ-
tetés,  ujjlenyo-
matos, vagy más 
beléptetés  azonosí-
tás után aktiválódik, 
titkosított adatto-
vábbítással. 

2 csapos zár lép működés-
be az ajtó behúzása után. 
Minden pont automa ti kusan 
retesszé válik, viss z an yomás 
ellen biztosítva.

SECURY Automatic 2      
2 db csappal, kulcs működte-
tésű rúdzár alapkivitelben

Nagyon jó, RC2-es szintű 
betörésbiztonság

SECURY Automatic ADR 
2 db csap + 2 db kampó      
kulcs működtetésű rúdzár

Extrém jó, RC3-as szintű  
betörésbiztonság

SECURY Automatic TE
kulcs működtetésű rúdzár,
éjszakai mód/nappali mód

Komfort és biztonság 
egyszerre

SECURY Automatic
Access Control

Motoros működtetésű 
rúdzár, ujjlenyomat olvasós 
beléptetéshez
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UJJLENYOMAT OLVASÓS BELÉPTETÉS 
FOLYAMATA

1.) Ujjlenyomat olvasó elvégzi az azonosítást

2.) SecureConnect biztosítja az áramellátást
Adatátviteli vezérlőegység a tok és az ajtó-
szárny között, magas szintű titkosítással felvér-
tezve. Ez tartalmazza a tápegységet is, ezért 
nem szükséges vezetékelés a tok és a szárny 
között.

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-es 
beléptetés nyújtja (opció). Azonosítás után a 
nyitást egy motorral működtetett zár látja el, 
természetesen a hagyományos kulcsos nyitás is 
megmarad. 

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  - elvégzi ezt a 
feladatot.

BKS JANUS 46 biztonsági cilinder extrákkal 35/80

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

Ujjlenyomat olvasó vagy touchpad SecureConnect a motoros zár vezérlőegységeMotoros rúdzár nyitja az ajtót
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Panelvédő díszlemez  magasság: 50, vagy 100 mm

Anyaga: polírozott, vagy szálcsiszolt rozsdamentes 
acél. Vízvetős kivitelben is kérhető.

Házszám ajtóra  magasság: 90 mm
Anyaga: szálcsiszolt rozsdamentes acél

BJC 11  - egy számjegy
BDC 11  - két számjegy
BTC 11  - három számjegy



TRENDI ROZETTÁS 
KILINCS 

Színe F69, rozsdamen-
tes acél

REJTETT PÁNTOK

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. 

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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REJTETT PÁNTOK

Az ajtószárny pántját elrejtettük egy nem látható 
helyre, a tok és a szárny közé. A pánt helye csak az 
ajtó nyitásakor fedezhető fel, egyéb esetben rejtve 
marad.

REJTETT SZÁRNY

Hamisítatlanul letisztult formavilág! Nincs zavaró 
lépcsőzetes kialakítás, az ajtólap egy síkban helyez-
kedik el a tokkal.

KILINCS A BELSŐ OLDALON

Trendi szögletes vonalvezetésű rozettás kilincs



ÜVEG TÍPUSOK   

Az ajtóban lévő üvegek, illetve az oldal- és felül-
világítók üvegei változatos formában jelenhetnek 
meg. 

Minden üvegezett ajtótípushoz választhatók 
savmart, víztiszta üvegek, egyes típusokhoz pedig 
az ajtó dekorációjához illő speciális üvegek is 
kérhetők, ezek a következő oldalon láthatók.

Divatos megoldás, amikor az ajtó felületén lévő 
mintázat megjelenik az oldalvilágító üvegfelüle-
tén is. Főként a mart, vagy fémrátétes mintázattal 
rendelkező típusoknál ajánlott, ezeknél a vízszin-
tes csíkok az üvegre is 'átfutnak'. Kifejezetten 
ajánlott a Graz, a Tivolli, illetve a Commo típus 
esetén, ahol a sokféle átlós csík szemet gyönyör-
ködtetően fut az oldalvilágítókban.

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. 

A bejárati ajtók üvegei kimagaslóan jó hőszige-
telésűek, 85 mm vastagságban és 4 rétegben 
készülnek.

Az oldal- és felülvilágítók üvegei pedig 3 rétegű-
ek, itt további extra lehetőségként biztonsági 
ragasztott üveg illetve hanggátló üveg is rendel-
hető.
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Savmart Madras UADI

Master line Master PAVÉ Homokfúvott csíkok a savmart üvegen Homokfúvott elemek savmart üvegen

Mastercarré Parsol

Homokfúvott elemek víztiszta üvegen Savmart üveg domború ólomcsíkokkal

Üveg dekorcsíkokkal és fém berakással



TRENDI  
ALAPSZÍNEK

A legkedveltebb színek már 
az alapfelszereltség részét 
képezik  - felár nélkül!

EXTRA SZÍNEK

Egyedi megjelenés 
különleges színekkel, a 
kortárs építészeti stílus 
szellemében.

KÉTFÉLE SZÍNŰ AJTÓ

Lehetőség van egyes modelleknél a külső oldalon 
kétféle szín alkalmazására. Ezen felül a bejárati 
ajtó belső színe is eltérhet a külső színtől, annak 
érdekében, hogy meglegyen az összhang a beltéri 
ajtók színeivel.

SZÍNMINTA

Az ajtó színét, felületét bemutató színminta 
megtekintése után biztonsággal megren-
delheti a bejárati ajtót, nem fog csalódni a 
végeredményben

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

szürke alumínium  RAL 9007 matt

RAL 7035 matt

antracit RAL 7016 finomstruktúr

RAL 9005 finomstruktúr

RAL 3004 finomstruktúr

antracit RAL 7016 matt

RAL 9016 selyem

fekete RAL 9005 matt

RAL 7043 matt

RAL 9016 finomstruktúr

fehér RAL 9016 matt

RAL 7021 matt

szürkésbarna RAL 8019 matt

RAL 7024 finomstruktúr

RAL 7016 selyem

ezüstszürke RAL 9006 matt

RAL 7024 matt

DB 703 finomstruktúr

RAL 7035 finomstruktúr

RAL 6005

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

Az eredeti fa hatását 
kelti, mintázata és 
színe megtévesztésig 
fa jellegű. Valójában 
ez egy különleges és 
tartós bevonat, ami az 
alumínium felületére 
van égetve.

AVANTGÁRD 
AJTÓSZÍNEK

Intenzív, vibrálóan fia-
talos ajtószínek, melyek 
garantáltan magukra 
vonják a figyelmet.

MODERN DEKOR 
FELÜLETEK

A bejárati ajtók kiegészítő 
felületei, az un. dekorbetét 
színek ebben a blokkban 
láthatók.

TERRA SZÍNEK

Vagy másnéven földszínek, 
melyek a bejárati ajtók 
belső oldalain tökéletesen 
harmonizálhatók a beltéri 
ajtók színeivel. Ezeken 
kívül bármelyik RAL szín 
választható.

dió RAL 6037

'Grey strips' sötét okkersárga  - RAL 1024

antik fa RAL 5015

beton - sötét curry  - RAL 1027

kvarc  - világos fakózöld  - RAL 6021

világos tölgy RAL 3020

szálcsiszolt fém Bézs  - RAL 1019

wenge RAL 5002

'Grey stripes' világos matt sárgásszürke  - RAL 7034

zebrano light oliva  - RAL 1020

aranytölgy RAL 2005

'Dark shadow' magasfényű fekete Barnás narancs  - RAL 8023

cseresznye RAL 4005

zöldesbarna  - RAL 8000

zöldes bézs  - RAL 1000zebrano dark

karbon

sötét tölgy RAL 1018

'Driftwood' magasfényű szürke agyagbarna  - RAL 8003

antik fa világos  - magasfényű RAL 4010

beton - világos páfrányzöld - RAL 6025

bronz  - rozsdás hatás gyöngyház bézs  - RAL 1035
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58. oldal
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84. oldal
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MIAMI
68. oldal

MILANO
70. oldal

NAPOLI
72. oldal
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