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Garantito 10 anni
10 years guaranteed 

Attestato di resistenza al fuoco
Attestation of fire resistance

TSDK total security DK
TSDK total security dreh kipp

Prodotto italiano

264/14-Z 266-Z

266-ZTS

ZCS 
Cromosat 
Satin chrome

ZC 
Cromo lucido 
Polished chrome

Zama
ZamakQUATTRO 02 - Z 

Design: Martinelli Lab
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luce Chop

Ginkgo

esa Due

joy 02

short

Ginkgo Biloba

esa

luxury 02

intake

Timeless

Areté 02

Quattro 02 - z

lucrezia 02

Újdonságok 
dnd kilincsek

2018 tavasz



Kilincsek

Accessories

B-Klass mágneses bevésőzár  

ajtópántsapkák, alu

Acapulco alu F8Diva

tolóajtózár-készlet ovális kagylóval    

phaedra fényes króm

Detroit alu F8 sofia súrolt bonz

imola fix gomb

Ursula fekete műanyag Alt Wien félkilincs

Újdonságok              2018 tavasz
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alapanyaG: alumínium   |   felület:  fényes króm és szatén nikkel
Méretek:  A=123 mm    D=51 mm

alapanyaG: zamak   |   felület:  fényes króm és szatén nikkel
Méretek:  A=133 mm D=52 mm

florida króm-szatén nikkel

Hummer króm-szatén nikkel

alapanyaG: zamak   |   felület:  fényes króm és szatén nikkel
Méretek:  A=117 mm D=51 mm

borneo króm-szatén nikkel

alapanyaG: rozsdamentes acél  |   felület:  szálcsiszolt acél
Méretek:  A=128 mm   D=50 mm

alapanyaG: rozsdamentes acél  |   felület:  szálcsiszolt acél
Méretek:  A=130 mm   D=50 mm

Metro rozsdamentes acél

cubic rozsdamentes acél

alapanyaG: zamak   |   felület:  fényes króm és fekete
Méretek:  A=117 mm     D=51 mm

borneo króm-fekete 

Ø4

Ø4

Ø7

Ø7

Ø7Ø7

www.kilincsek.eu
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Design

alapanyaG: rozsdamentes acél   |   felület:  szálcsiszolt acél
Méretek:  A=130 mm   D=52 mm

arco pro körrozettás rozsdamentes acél

alapanyaG: rozsdamentes acél  |   felület:  szálcsiszolt acél
Méretek:  A=135 mm    D=52 mm

Gino pro körrozettás rozsdamentes acél
alapanyaG: rozsdamentes acél  |   felület:  szálcsiszolt acél
Méretek:  A=135 mm    D=50 mm

Gino pro négyzetrozettás rozsdamentes acél

alapanyaG: rozsdamentes acél  |   felület:  szálcsiszolt acél
Méretek:  A=130 mm    D=50 mm

arco pro négyzetrozettás rozsdamentes acél

alapanyaG: rozsdamentes acél  |   felület:  szálcsiszolt
Méretek:  A=133 mm    D=52 mm

image körrozettás rozsdamentes acél

                                                                
Diszkrét és biztonságos – majdnem minden ajtókilincs model-
lünk kapható toalett elfordítós változatban is. Ezekkel biztosít-
ható a mellékhelyiségek, fürdőszobák diszkréciója, de a külső 
oldalon található vésznyitó funkciónak köszönhetően szükség 
esetén a helyiségben rekedtek egy csavarhúzó vagy fém érme 
segítségével egy mozdulattal kiszabadíthatók.

a toalett elfordítós kilincsek piktogramja: 

toalett elfordító

Ø7

Ø7

Ø7

Ø7

Ø7
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alapanyaG: rozsdamentes acél    |   felület:  szálcsiszolt acél
Méretek:  A=126 mm   D=50 mm

daniela eco rozsdamentes acél
alapanyaG: zamak  |   felület:  szatén nikkel-fényes króm
Méretek:  A=134 mm   D=51 mm

san remo króm-szatén nikkel

alapanyaG: zamak   |   felület:  matt (szálcsiszolt) króm
Méretek:  A=142 mm    D=50 mm

diva matt króm

Legtöbb ablakkilincsünk 
biztonságos, kulccsal zárható 
változatban is elérhető.
keresse ezt a piktogramot 
a kilincsmodellek mellett:

zárható 
ablakkilincsek

Ø4

Ø4

alapanyaG: zamak   |   felület:  fényes króm és matt króm
Méretek:  A=119 mm   D=52 mm 

daniela króm-matt króm

alapanyaG: zamak   |   felület:  fényes króm és szatén nikkel
Méretek:  A=130 mm   D=52 mm

esprit vario króm-szatén nikkel

Megrendelésre: 3-4 hét

Ø7 Ø7

neW

Ø7

www.kilincsek.eu
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alapanyaG: 1., 2., 3  zamak    4. réz   |   felület:  PVD szatén fekete
Méretek:  1. A= 135mm   D=45mm         2.  A=135mm   D=65x31mm         3. A = 230mm    D=159x32mm        4. Teljes hossz=270mm       Furattáv=250mm       Átmérő=18mm    D=45x45mm

alapanyaG: 1., 2. zamak    3. réz   |     felület:  porszórt fekete RAL 9005
Méretek:   1. A= 135mm   D=45mm         2.  A=135mm    D=65x31mm        3. Teljes hossz=270mm    Furattáv=250mm    Átmérő=18mm   D=45x45mm

1. Q-Mini square pvd  szatén fekete négyzetrozettás ajtókilincs  |   2. Q-Mini square pvd szatén fekete ablakfélkilincs
3. Q-arte  emelő-toló kilincs   |  4. Quark pvd ajtóhúzó

1. Q-Mini square festett fekete négyzetrozettás ajtókilincs   |   2. Q-Mini square festett fekete zárható ablakfélkilincs   
3. Quark festett fekete ajtóhúzó

alapanyaG: zamak  |   felület:  antracit
Méretek:  A=135 mm     D=50x50 mm

alapanyaG: zamak  |   felület:  fekete SOFT 
Méretek:  A=135 mm     D=50x50 mm

ice antracit négyzetrozettás corsa fekete soft négyzetrozettás

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

1.

Megrendelésre: 3-4 hét Megrendelésre: 3-4 hét

Megrendelésre: 4-6 hét

Megrendelésre: 4-6 hét

1.

www.kilincsek.eu
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Laprozettás modellek

a minimalista lakberendezés szellemében születtek meg új 
termékeink: a laprozettás kilincsek. 
A rozetták lapokká szelídültek, melyek alig emelkednek ki az ajtó 
síkjából. A négyzet- és kör alakú laprozetták számos kilincsünk-
kel kombinálhatók. Ráadásul a speciális kialakításnak köszönhe-
tően az átmenő csavaroknak előkészített ajtóra egy pattintással 
felszerelhetők. A rozetták alapanyaga rozsdamentes acél, mely 
fényes és matt felülettel is rendelhető. Elsősorban rozsdamen-
tes acél és szatén nikkel felületű kilincseinkhez ajánljuk, de jól 
kombinálhatók fényes króm és matt króm modelljeinkkel is.

alapanyaG: rozsdamentes acél   |   felület: fényes és szálcsiszolt acél
Méretek:  A=130 mm    D=52 mm 

alapanyaG: rozsdamentes acél  |   felület:  szálcsiszolt acél
Méretek:  1. A=128 mm    D=52 mm  |   2.  A=130 mm    D=52 mm

alapanyaG: 1. zamak és rozsdamentes acél   2. zamak  |   felület:  1. fényes króm és szálcsiszolt acél   
2.  szatén nikkel-fényes króm   |   Méretek:  1.  A=135 mm  D=52 mm     2.  A=134 mm  D=52 mm

alapanyaG: zamak   |   felület:  fényes króm
Méretek:  A=133 mm    D=52 mm 

1. colorado kör laprozettás króm 
2. colorado négyzet laprozettás króm

1. thema kör laprozettás  rozsdamentes acél 
2. cubic négyzet laprozettás  rozsdamentes acél

1. viva kör laprozettás  króm-rozsdamentes acél
2. san remo négyzet laprozettás  króm-szatén nikkel

1. panama kör laprozettás  rozsdamentes acél 
2. panama négyzet laprozettás  rozsdamentes acél

2.

2.

2. 2.

1.
1.

1. 1.

további laprozettás termékeinket keresse honlapunkon:  
www.kilincsek.hu

Ø8 Ø8

Ø8 Ø8
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Laprozettás modellek

a minimalista lakberendezés szellemében születtek meg új 
termékeink: a laprozettás kilincsek. 
A rozetták lapokká szelídültek, melyek alig emelkednek ki az ajtó 
síkjából. A négyzet- és kör alakú laprozetták számos kilincsünk-
kel kombinálhatók. Ráadásul a speciális kialakításnak köszönhe-
tően az átmenő csavaroknak előkészített ajtóra egy pattintással 
felszerelhetők. A rozetták alapanyaga rozsdamentes acél, mely 
fényes és matt felülettel is rendelhető. Elsősorban rozsdamen-
tes acél és szatén nikkel felületű kilincseinkhez ajánljuk, de jól 
kombinálhatók fényes króm és matt króm modelljeinkkel is.

alapanyaG: zamak   |   felület:  fényes króm
Méretek:  A=115 mm    D=50 mm    

alapanyaG: rozsdamentes acél   |   felület:  szálcsiszolt acél
Méretek:  A=136 mm    D=50 mm    

Quadra antiGerM fényes króm

thema antiGerM rozsdamentes acél

alapanyaG: zamak   |   felület:  matt króm
Méretek:  A=115 mm    D=50 mm

alapanyaG: rozsdamentes acél   |   felület:  szálcsiszolt acél
Méretek:  A=129 mm    D=50 mm 

Quadra antiGerM matt króm

rondo antiGerM rozsdamentes acél

a kilincsek a lakás legszennyezettebb területei közé tartoznak. 
mivel mindannyian, otthoniak is, idegenek is megfogjuk, a bakteriális 
fertőzések terjesztésében kiemelt szerepet játszanak. az antiGerM 
ezüst-ionos bevonattal ellátott kilincsek a felületükre kerülő bakté-
riumok több, mint 99,99%-át elpusztítják, amint ezt független kuta-
tások is alátámasztják. az ezüst-ionok az olyan súlyos, sőt esetenként 
halálos veszedelmet jelentő baktériumokat is néhány perc alatt meg-
semmisítik, mint a Coli, a húsevő mrsa, vagy a legionella. Éppen ezért 
az antiGerM ideális megoldás arra, hogy otthonát biztonságossá, 
egészségessé alakítsa, és hasonlóan ideális minden olyan intézmény-
ben, ahol a higiénia életbevágóan fontos: kórházakban, klinikákon, 
rendelőkben, bölcsődékben, idősek otthonában, iskolákban, stb. 
a bevonat rendkívül tartós, és különösebb karbantartást sem igényel. 
ráadásul az antibakteriális kilincsek ára is kifejezetten kedvező, ma 
már egyáltalán nem számítanak luxuscikknek.

Antibakteriális
kilincsek

MeGújult, MéG tartósabb felület! 

LongLife LongLife

LongLifeLongLife

Ø5

Ø5 Ø5

Ø5
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alapanyaG: réz   |   felület: lakkozott
Méretek:  A=120 mm    D=50 mm

alapanyaG: alumínium   |   felület:  1. ezüst színre eloxált, szálcsiszolt   2. enyhén szálcsiszolt, rozsdamentes acél színre eloxált (F8) 3. antik jellegűre eloxált 
Méretek:  A=120 mm    D=52 mm

alapanyaG: zamak   |   felület:  1. rezezett, lakkozott;   2. fényes króm;    3. súrolt bronz;    4. matt króm;   5. szatén nikkel   |   Méretek:  A=92 mm  D=50 mm  

polaris réz

1. detroit alu F1 súrolt   2. detroit alu F8    3. detroit alu F4

imola fix gomb vagy kilincsként működő forgó gomb, körrozettán

alapanyaG: réz   |   felület: súrolt bronz
Méretek:  A=120 mm    D=50 mm

polaris súrolt bronz

neW

neW

Ø7

F1

F8

F4

3.

4.

5.

2.

2. 3.

1.

1.

www.kilincsek.eu
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alapanyaG: zamak   |   felület:  szálcsiszolt króm
Méretek:  A=112 mm   B=226 mm    C=37 mm 

alapanyaG: zamak  |   felület:  szatén nikkel
Méretek:  A=114 mm     B=242 mm    C=41 mm

alapanyaG: alumínium   |   felület: enyhén szálcsiszolt, rozsdamentes acél színre 
eloxált (F8)   |   Méretek: A=132 mm D=52 mm

raffaella hosszúcímes matt króm

Golf hosszúcímes szatén nikkel acapulco alu F8

alapanyaG: zamak  |   felület:  súrolt bronz
Méretek:  A=114 mm     B=242 mm    C=41 mm

alapanyaG: zamak  |   felület:  súrolt bronz
Méretek:  A=114 mm     D=52 mm

Golf hosszúcímes súrolt bronz Golf rozettás súrolt bronz

alapanyaG: zamak   |   felület:  szálcsiszolt króm
Méretek:  A=112 mm   D=50 mm

raffaella rozettás matt króm

neW

www.kilincsek.eu
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Modern

alapanyaG: réz   |   felület:  lakkozott
Méretek:  A=110 mm    B=238mm    C=37 mm

claudia vario hosszúcímes réz

alapanyaG: zamak   |   felület:  szatén nikkel
Méretek:  A=120 mm    B=243mm    C=42 mm    

porto hosszúcímes szatén nikkel

alapanyaG: réz   |   felület:  lakkozott
Méretek:  A=110 mm    D=50 mm 

claudia vario rozettás réz

alapanyaG: zamak   |   felület:  1. fényes  króm   2. szálcsiszolt króm
Méretek:  A=120 mm    D=50 mm 

phaedra rozettás  1. fényes króm   2. matt króm

alapanyaG: zamak   |   felület:  szatén nikkel
Méretek:  A=120 mm    D=52 mm 

porto rozettás szatén nikkel

alapanyaG: zamak   |   felület:  fényes króm
Méretek:  A=110 mm    B=238mm    C=37 mm

claudia vario hosszúcímes króm 

neW

Ø5
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Classic

alapanyaG: réz   |   felület: súrolt bronz
Méretek:  A=122 mm    B=185mm    C=38 mm   Csak 55 és 72 mm-es távolsággal

tolosa rövidcímes súrolt bronz

alapanyaG: réz   |   felület: patinás réz, festett vagy egyszínű törtfehér porcelán 
betéttel   |   Méretek:  A=118 mm    D=50 mm 

diana rozettás patinás réz

alapanyaG: réz   |   felület: súrolt bronz
Méretek:  A=122 mm    B=260mm    C=44 mm 

alapanyaG: réz   |   felület:  súrolt bronz
Méretek:  A=122 mm    D=50 mm 

tolosa hosszúcímes súrolt bronz

tolosa rozettás súrolt bronz

alapanyaG: réz   |   felület: lakkozott és részben szálcsiszolt
Méretek:  A=122 mm    B=260mm    C=44 mm 

alapanyaG: réz   |   felület: patinás réz, festett vagy egyszínű törtfehér porcelán 
betéttel  |   Méretek:  A=118 mm    B=255mm    C=33mm

tolosa hosszúcímes szatén réz

diana hosszúcímes patinás réz


