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KESKENYCÍMES BIZTONSÁGI
(MANTOVA-PAJZSOS)

FŰRÁSBIZTOS BIZTONSÁGI
(UNIVERZÁL-PAJZSOS)

Elől a kilincsekkel kezdünk, stílus szerinti bontásban, majd az egyéb vasalótokkal, kiegé
szítőkkel folytatjuk. Jó tudni, hogy termékeink illeszkednek vagy illeszthetőek a magyar-, 
illetve a hazánkban leginkább elterjedt külföldi szabványú zárakhoz, nyílászárókhoz. 
Kilincseink szinte kivétel nélkül számos technikai változatban elérhetők, egy-egy kilincs
családon belül a normál kulcslyukas belsőajtó-kilincsek mellett legtöbbször megtalál
ható cilínderlyukas, gombos (fix és forgó), toalett elfordítós, ovális rozettás vagy biz
tonsági ajtókilincs is. KilincsmodelIjeink zöméből - akár kulcsra zárható - ablakkilincs is 
rendelhető, ezeket a legtöbb esetben nem mutatjuk be külön fényképen. Ehelyett 
a jobb oldalon található piktogramok segítségével jelezzük, hogy egy-egy modell a ké
pen látható változaton kívül még milyen formai vagy műszaki kivitelben rendelhető.

Honlapunk számos további általános tájékoztatóval és egy-egy konkrét termékkel 
kapcsolatos részletes információval szolgál, akár szerelési útmutatók, műszaki rajzok, 
vagy a beépítést illusztráló videofelvételek formájában.

A Maestro kilincsek mellett külön felhívjuk figyelmét a dnd, Mandelli és FSB márkájú 
termékekre is, melyeket szintén mi képviseljük hazánkban. Válasszon közülük kedvére, 
és tegye szebbé otthonát! Bár termékeink készletezését elsősorban mi végezzük, és 
büszkék is vagyunk arra, hogy kilincsekből mi rendelkezünk a legnagyobb raktárkészlet
tel hazánkban, ezzel biztosítva a lehető leggyorsabb kiszolgálást- a kínálatunkban sze
replő termékeket szakkereskedő partnereinknél, viszonteladóinknál vásárolhatja meg, 
elsősorban zár- és ajtószaküzletekben.

Honlapunkon - www.kilincsek.eu- sok hasznos információt olvashat termékeinkről, és 
emellett viszonteladói hálózatunk tagjait is megtalálja. Nagyon fontos, hogy a kilincsek 
műszaki és biztonsági szempontból való kiválasztása és professzionális felszerelése is ko
moly szakértelmet igényel, ezért kérjük, technikai támogatásért és tanácsért forduljanak 
bizalommal évtizedes tapasztalattal rendelkező szakkereskedő partnereinkhez.

20 éve indítottuk útjára a Maestro kilincsmárkát. 20 év - kimondani is rengeteg. Nagy 
utat jártunk be 1999 óta, s közben láthattuk a Maestro kilincseket a magyar piac meg
határozó szereplőivé válni.

Ezzel a piktogrammal jelölt termékeink megrendelése előtt kérjük, minden esetben 
érdeklődjön vevőszolgálatunkon a raktárkészlettel vagy az esetleges szállítási hatá
ridővel kapcsolatban. A piktogramban megadott átlagos szállítási határidő irányadó 
céllal lett rögzítve, nem minden esetben tudjuk tartani (karácsonyi vagy augusztusi 
gyárleáliás idején pl., de a gyártói kapacitás is változó lehet).
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Átmenöcsavarral szerelhető, ami a grt. tartozéka (normál ajtóvastagságnak megfelelő 
méretben). A rozettának SZERVES RÉSZE a csavart fogadó hüvely, és a rozettát stabilan 
rögzítő, a rozetta síkjából kiálló illesztő persely. A felszereléséhez az ajtó megfelelő 
pontokon való átfúrása szükséges.

Facsavarral szerelhető, ami a grt. tartozéka. Facsavarral való rögzítés esetén az ajtó átfúrása 
nem szükséges. Átmenőcsavar külön rendelhető hozzá, amit kifejezetten javaslunk is, M4 x 
40mm / 60mm / 90mm méretekben, az ajtó vastagságától függően.

 
A kilincs felszereléséhez az ajtót a záron található, kifejezetten az átmenőcsavarok 
számára kialakított megfelelő lyukaknál át kell fúrni. A fúráshoz az itt megadott 
méretű fúrószárat használja.
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PROJECT
Thema
Rondo, Image, Arco, Gino, Ursula 
Christie, Savanna, Gombok

 
Átmenőcsavarral szerelhető, ami a grt. tartozéka (normái ajtóvastagságnak megfelelő 
méretben), de a rozetta ajtó felöli oldala sík, NINCS rajta kiálló fogadó hüvely vagy 
illesztő persely. A felszereléséhez az ajtó megfelelő pontokon való átfúrása szükséges.

CLASSIC
Alt Wien .........................
Alt Wien, Stefánia
Valentina, Castello........
Toledo, Riviéra, Malaga .
Diana patinás, Tolosa ....
Marco, Madeira
Wien, Michelle
Flóra
Anna, Vittoria, Valentina 
Tasha 

Gombok, címek, levélbedobó  
Zászlótartó, Valentina ajtóhúzó  
Zsaluvasalatok 
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DESIGN
Mandelli - Callas, Juno, Twee  
Mandelli - Grint, Isi, Lario  
Mandelli - Link, Aurora, Pusilta  
Mandelli - Lord, Castiglia, Norma . 
FSB 

MODERN
Kyra .........................................
Poláris, Detroit, Imola gomb . 
Raffaella  
Raffaella, Golf, Acapulco  
Soha.........................................
Soha, Marika, Cool, Fiona.....

Galaxy, Cool, Futura................
Claudia Vario, Phaedra, Porto

SECURITY
Universal.............................................
Forte,Square-Cubo............................
Rio, Next, Arno  
Mantova  
Salvo, Savanna Vario, Mistrai............
Biztonsági rozetták. Digitális kitekintő

RUSTIC
Valentina, Serrano......................................... 56
Bretagne, Romantica 57 
Diana..............................................................58
Genova, Lissabon, Innsbruck, Monaco  59
Serrano Vario  59 
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DESIGN
Colorado, Pop
Florida, Metró, Hummer  
Cubic, Borneo....................................
Oregon, Thema, Thema Pro, Arizona 
Eiypse, Gulia, Panama  
Arco, Gino, Image............................
Viva, Rimini, Stylus..........................
Light, Winter, Vesta, Esprit Vario, Pallas... 12
Speed, Texas, Daniela, Díva 13
TupaiSSLINÉ-Eliptica 14 
Tupai 5S LINE - Sonia, Dara, Nela 15 
Tupai • Square Tupai, Carmen 16
Tupai - Cinto, Linha Q3 Swarovski  17 
Tupai - Buraco, Lagúna, Linha Q3  17
Ice, Light, Viper  18
Bau Color, Q Mini Square  19 
Italia, Púra  20 
Corsa, Pisma................................................21
Minimál Line  22 
Laprozettások 23 
dnd-Quattro02-Z 24 
dnd - Luce, Chop, Ginkgo, Ginkgo Biloba... 25 
dnd - Esa, Esa Due, Areté 02  26 
dnd - Timeless, Short  26 
dnd - Intake, Joy 02  27 
dnd - Luxury 02, Lucrezia02  27 
dnd • Madeteien, Zeppelin  28 
Antigerm  29 
Mandelli-Zeit,Jet  30
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Jelenlegi kínálatunk alapja az elmúlt 20 év szakmai tapasztalata, de beleépítettük szak
értő viszonteladóink tanácsait és vásárlóink tapasztalatait is. És ugyanúgy építőkockái 
legújabb ötleteink és a velünk együtt alkotó formatervezők és termékgyártók kreatív 
gondolatai, termékújdonságai is. Nem szabad, és nem is érdemes megállni, hiszen a 
lakberendezés, a gyártástechnika, az alkotó képzelet mind újabb és újabb lehetőségeket 
kínálnak, mi pedig fontosnak tartjuk, hogy ez választékunkban is tükröződjön.

Termékeinkkel a műértő, azaz a szakmailag hozzáértő, és a minőségre igényes, a lakbe
rendezés művészete iránt fogékony közönséget szólítjuk meg. Minden Maestro modell 
egy gondosan megformált, szinte művészi igénnyel formatervezett és legjobb technikai 
tudásunk szerint kivitelezett alkotás, mely az esztétikum és a funkció, stílus és biztonság 
kettős céljának igyekszik megfelelni. Jól tudjuk, hogy a kilincs nem csak egy funkcionális 
termék, hanem az ajtó és egyben az otthon dísze is.

OVÁLIS ROZETTÁS 
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Kilincsek műértőknek

ACCESSORIES
Rozsdamentes ajtóhúzók 72 
Rozsdamentes ajtóhúzók 73 
Tolóajtók, 400, 500,1760 74 
Harmónikaajtó-vasalat, Kit Futura 76 
Rusztikus tolóajtó vasalat 76 
Tolóajtóvasalat üvegre és fára 76 
Tolózár készlet, Swing Life 77 
Tolóajtókagylók, Harmónikaajtó-kagyló  78 
Emelő-toló kilincs szett Thema / Cubic 78 
Automata küszöb, ajtókefék 79 
17000 ! 18000 üvegajtó zár 80 
Üvegajtópántok, üvegajtó kiegészítők 81 
Piktogramok, rozetták, számok, pántsapkák 82 
Pinocchio, Levélbedobók  83 
Bababiztonság, Garázsrendező 83 
Mágneses zár B4, B-Klass 84 
Rejtett ajtópántok. Szellőzőrács, Kopogtató 85 
Ajtóütközők, Bemutatótáblák 86 
Tárgymutató 87
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