
 KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓKHOZ 
a kilincsek nem alkalmazhatók lemezelt takaróléces ajtószárnyakhoz, lásd 158. old.

fényes króm

ma« fekete

fényes króm

szálcsiszolt ma« króm

szálcsiszolt ma« króm

fényes sárgaréz

fényes sárgaréz

ma« fekete

ma« fekete

kulcslyukas zárcím
zárbetétes zárcím
toale� zárcím

kulcslyukas zárcím 
zárbetétes zárcím 
toale� zárcím antibakteriális forgatógomb 

kulcslyukas zárcím 
zárbetétes zárcím 
toale� zárcím 

METAL-BUD LUNA PREMIUM kilincs
fényes króm, szálcsiszolt ma� króm, fényes sárgaréz, ma� fekete

RUMBA kilincs aktív ezüstionokat tartalmazó antibakteriális bevonattal
ma� fekete

METAL-BUD LUNA PREMIUM KEREK kilincs
fényes króm, szálcsiszolt ma� króm, fényes sárgaréz, ma� fekete

PREMIUM
KILINCS OSZTÁLYA

PREMIUM
KILINCS OSZTÁLYA

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG
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fényes króm szálcsiszolt ma« króm szálcsiszolt ma« nikkel ma« fekete

METAL-BUD CUBE PREMIUM kilincs
fényes króm, szálcsiszolt ma� króm, szálcsiszolt ma� nikkel, ma� fekete

kulcslyukas zárcím 
zárbetétes zárcím 
toale� zárcím 

PREMIUM
KILINCS OSZTÁLYA

fényes króm

fényes króm

szálcsiszolt ma« króm

szálcsiszolt ma« króm

fényes sárgaréz

szálcsiszolt ma« nikkel

ma« fekete

ma« fekete

METAL-BUD CUBE SLIM kilincs (6 mm vastag, presztízs zárcím)
fényes króm, szálcsiszolt ma� króm, fényes sárgaréz, ma� fekete

METAL-BUD CUBE kilincs
fényes króm, szálcsiszolt ma� króm, szálcsiszolt ma� nikkel, ma� fekete

kulcslyukas zárcím 
zárbetétes zárcím 
toale� zárcím 

kulcslyukas zárcím  
zárbetétes zárcím  
toale� zárcím  

PREMIUM
KILINCS OSZTÁLYA

PREMIUM
KILINCS OSZTÁLYA

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

 KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓKHOZ 
a kilincsek nem alkalmazhatók lemezelt takaróléces ajtószárnyakhoz, lásd 158. old.
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nikkel szatén grafit/króm fényes króm

METAL-BUD TREND kilincs
nikkel szatén, grafit/króm, fényes króm

kulcslyukas zárcím 
zárbetétes zárcím 
toale� zárcím 

fényes króm

fényes króm

szálcsiszolt ma« króm

szálcsiszolt ma« króm

fényes sárgaréz

fényes sárgaréz

ma« fekete

ma« fekete

METAL-BUD BELLA SLIM TÉGLALAP kilincs (6 mm vastag presztízs zárcím)
fényes króm, szálcsiszolt ma� króm, fényes sárgaréz, ma� fekete

METAL-BUD BELLA SLIM KEREK kilincs (6 mm vastag presztízs zárcím)
fényes króm, szálcsiszolt ma� króm, fényes sárgaréz, ma� fekete

kulcslyukas zárcím
zárbetétes zárcím 
toale� zárcím 

kulcslyukas zárcím 
zárbetétes zárcím 
toale� zárcím 

PREMIUM
KILINCS OSZTÁLYA

PREMIUM
KILINCS OSZTÁLYA

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

 KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓKHOZ 
a kilincsek nem alkalmazhatók lemezelt takaróléces ajtószárnyakhoz, lásd 158. old.
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METAL-BUD IBIZA kilincs
fényes króm, nikkel szatén, grafit/króm, ma� fehér, ma� fekete

ZÁRCÍM fényes króm, nikkel szatén, grafit/króm, ma� fehér, ma� fekete a DECO, IBIZA, LINEA modellekhez

METAL-BUD LINEA kilincs
fényes króm, grafit/króm, nikkel szatén

FEHÉR GREKO dekorfólia

SONOMA GREKO dekorfólia

fényes króm

ma« fehér

fényes króm

nikkel szatén

nikkel szatén

grafit/króm

ma« fekete

grafit/króm

SANREMO GREKO dekorfólia

TÖLGY GREKO dekorfólia

FEKETE dekorfólia

DIÓ GREKO dekorfólia

KÖZÉP TÖLGY GREKO dekorfólia

kulcslyukas zárcím 
zárbetétes zárcím 
toale� zárcím 

METAL-BUD DECO anyagmintázatú kilincs
fényes króm, nikkel szatén

 KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓKHOZ 
a kilincsek nem alkalmazhatók lemezelt takaróléces ajtószárnyakhoz, lásd 158. old.
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 KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓKHOZ 
a kilincsek nem alkalmazhatók lemezelt takaróléces ajtószárnyakhoz, lásd 158. old.

METAL-BUD QUBIK kilincs
velvet nikkel, fényes króm, ma� fehér, ma� fekete

METAL-BUD BARCELONA kilincs
velvet nikkel, fényes króm, ma� fekete

velvet nikkel BARCELONA kilincs

velvet nikkel QUBIK kilincs

ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG

fényes króm BARCELONA kilincs

fényes króm QUBIK kilincs

BARCELONA kilincs ma« fekete

QUBIK kilincs ma« fehér

ÚJDONSÁG

QUBIK kilincs ma« fekete

ÚJDONSÁG

kulcslyukas zárcím 
zárbetétes zárcím 
toale� zárcím 

ÚJDONSÁGÚJDONSÁG

ZÁRCÍM velvet nikkel, fényes króm, ma� fehér, ma� fekete a QUBIK, BARCELONA modellekhez

ÚJDONSÁG

METAL-BUD ERKADO kilincsek
rozsdamentes acél

SAPPHIRE INOX kilincs 

toale« zárcímzárbetétes zárcím kulcslyukas zárcím

JOWISZ INOX kilincs ROMA INOX kilincs

METRO INOX kilincs PROXIMA INOX TÉGLALAP kilincs

NOVA KEREK INOX kilincs

SAPPHIRE INOX kilincs 

JOWISZ INOX kilincs ROMA INOX kilincsNOVA KEREK INOX kilincs

toale« zárcímzárbetétes zárcím kulcslyukas zárcím

METRO INOX kilincs PROXIMA INOX TÉGLALAP kilincs

TOPAZ INOX kilincs ONYX INOX kilincs NOVA TÉGLALAP INOX kilincs 
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ROMA INOX kilincs

PROXIMA INOX TÉGLALAP kilincs

 KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓKHOZ 
a kilincsek nem alkalmazhatók lemezelt takaróléces ajtószárnyakhoz, lásd 158. old.

METAL-BUD ERKADO kilincs
ma� fekete

toale« zárcímzárbetétes zárcím kulcslyukas zárcímTOPAZ KILINCS ma« fekete 

toale« zárcímzárbetétes zárcím kulcslyukas zárcímzárbetétes zárcím kulcslyukas zárcím toale« zárcímSYRIUSZ kilincs fekete 

METAL-BUD SYRIUSZ kilincs
ma� fekete

PINA kilincs polírozo« króm

YUKA kilincs polírozo« króm

PINA kilincs arany

PINA kilincs szatén króm

YUKA kilincs szatén króm

PINA kilincs ma« arany

PINA kilincs fekete

YUKA kilincs fekete

PINA kilincs réz

APRILE kilincs
polírozo� króm, szatén króm, fekete, arany, ma� arany, réz 

ÚJDONSÁG

ZÁRCÍM polírozo� króm, szatén króm, fekete, arany, ma� arany, réz a PINA, YUKA modellekhez

kulcslyukas zárcím, zárbetétes 

kulcslyukas zárcím, zárbetétes 

kulcslyukas zárcím, zárbetétes 

kulcslyukas zárcím, zárbetétes 

toale« zárcím

toale« zárcím

toale« zárcím

toale« zárcím
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 KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓKHOZ 
a kilincsek nem alkalmazhatók lemezelt takaróléces ajtószárnyakhoz, lásd 158. old.

zárbetétes és kulcslyukas zárcím
toale« zárcím

MISTICO kilincs
fényes króm

MISTICO kilincs
szálcsiszolt nikkel

CASCADA kilincs 
szálcsiszolt nikkel

CASCADA kilincs 
antik sárgaréz

ERBA kilincs
szálcsiszolt nikkel

ERBA kilincs
antik sárgaréz

zárbetétes és kulcslyukas zárcím
toale« zárcím

zárbetétes és kulcslyukas zárcím
toale« zárcím

GAMET kilincs
szálcsiszolt króm, fényes króm, szálcsiszolt nikkel, antik sárgaréz

 HOSSZÚCÍMES KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓKHOZ 
a kilincsek nem alkalmazhatók lemezelt takaróléces ajtószárnyakhoz, lásd 158. old.

(NEM VONATKOZIK a SYDNEY és QUBIK hosszú zárcím kilincsekre). Hosszúcímes kilincset nem alkalmazunk a falc nélküli ajtóknál (kulcslyuktávolság a 132. oldalon)

ASTRA kilincs 
nikkel, patina
kulcslyukas zárcím

 ASTRA és SYDNEY kilincs, nikkel, patina
toale« zárcím

METAL-BUD ASTRA, SYDNEY és QUBIK hosszú zárcím kilincsek, kulcslyuk távolsága: 72 mm
- a SYDNEY és QUBIK hosszú zárcím kilincset lemezelt takaróléces ajtószárnyakhoz javasoljuk, 158. oldal

Nikkel, patina

SYDNEY kilincs 
nikkel, patina
kulcslyukas zárcím

QUBIK kilincs hosszú zárcím
fekete
kulcslyukas zárcím

ASTRA kilincs, nikkel, patina
zárbetétes zárcím

ASTRA kilincs, nikkel, patina
zárcím, kulcsszerkezet nélküli zár 

QUBIK kilincs fekete
zárbetétes zárcím, kulcs

QUBIK kilincs fekete
toale« zárcím

ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG
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TOPAZ INOX kilincs
kulcslyukas zárcím

TOPAZ INOX kilincs
toale« zárcím

TOPAZ INOX kilincs
zárbetétes zárcím

TOPAZ INOX kilincs
zárcím, kulcsszerkezet nélküli zár

 HOSSZÚCÍMES KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓKHOZ 
a kilincsek nem alkalmazhatók lemezelt takaróléces ajtószárnyakhoz, lásd 158. old.

(NEM VONATKOZIK a SYDNEY és QUBIK hosszú zárcím kilincsekre). Hosszúcímes kilincset nem alkalmazunk a falc nélküli ajtóknál (kulcslyuktávolság a 132. oldalon)

METAL-BUD TOPAZ INOX kilincs hosszú zárcím (10 mm vastag zárcím), kulcslyuk távolság: 72 mm
rozsdamentes acél

ZÁRBETÉTEK

ZÁRBETÉT GOMBOS ZÁRBETÉT

méret méret

26/36 G30/40
30/30 G40/30
30/45 G30/50
30/50 G50/30

30/45G
30G/45

Egykulcsos rendszerű 30/45 + 30G/45 zárbetét
kifelé nyíló ajtóhoz
Egykulcsos rendszerű 30/45 + 30/45G zárbetét
befelé nyíló ajtóhoz

zárbetét, nikkel szatén 
színben

gombos zárbetét, nikkel 
szatén színben

METAL-BUD ERKADO BONN és ESSEN kilincs (ESSEN – 10 mm,  BONN – 8 mm vastag zárcím), kulcslyuk távolság: 72 mm

KILINCSEK HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET AJTÓSZÁRNYAKHOZ

ESSEN kilincs és roze«aBONN kilincs és roze«a BONN kilincs és roze«a fekete

inox plus nikkel szaténpatina fekete patina ma« fekete

METAL-BUD JOWISZ INOX kilincs hosszú zárcím (10 mm vastag zárcím), kulcslyuk távolság: 72 mm
A KILINCS A LEDA EI30 ÉS EI60 TŰZGÁTLÓ ÉS BEJÁRATI AJTÓKBAN ALKALMAZHATÓ

rozsdamentes befektetői acél

ÚJDONSÁG

JOWISZ INOX kilincs
kulcslyukas zárcím

JOWISZ INOX kilincs
toale« zárcím

JOWISZ INOX kilincs
zárbetétes zárcím

JOWISZ INOX kilincs
zárcím, kulcsszerkezet nélküli zár

ÚJDONSÁG
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