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Az elegáns Despiro kollekció vonzó ajánlat  azon igényes ügyfeleink számára, 
akik a korszerűséget nem csak technológiai, hanem esztétikai szempontból 
is értékelik. A szépség és a tartósság ötvözete egyetlen nyílászáróban, amely 
mellett nem lehet szó nélkül elmenni.

Exkluzív Despiro alumíniumajtók
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Esztétika és design

Ajtóink fő ismertetőjegye a díszítőpanelek 
mögé bújtatott ajtószárnyak alkalmazása. 
Így egységes síkhatást kapunk. Ezt speciális 
profilok alkalmazásával érjük el, amelyekre 
alumíniumpaneleket szerelünk. Az ajtókat úgy 
tervezzük, hogy mindkét oldalról,  kívülről és 
belülről is ugyanolyan hatást keltsenek. A rejtett 
csuklópántok vizuálisan egységes és  harmonikus 
hatást keltenek, ezáltal emelve az ajtó esztétikai 
értékét.

Tömítettség és szigetelés

Mivel a tartószerkezet MB-86 rendszerű, könnyű, 
ugyanakkor merev és tartós alumíniumprofilok 
állnak rendelkezésünkre, amelyek négyféle 
változatban (ST, SI, SI+ és AERO), és háromféle  
alsó szigetelés kombinációban kaphatók.  
Az ajtóknak nagyon jó a vízzel és levegővel 
szembeni szigetelésük, csakúgy, mint a hő- 
és hangszigetelésük. Ennek valós hatása 
van az épület belső terében tapasztalható  
komfortérzetre, valamint a használati költségekre.

Egyedi stílus 

Az alumíniumpanelek számos különböző  
mintában és színben kaphatók. A gyártásuk során 
alkalmazott különböző formájú marási  technikák, 
díszítések és a kompozit üveg beépítése 
számtalan variációban kombinálható. Ennek 
köszönhetően az ilyen ajtók modern házakba és 
klasszikus építészeti stílusú épületekbe egyaránt 
beépíthetők. Mindig széppé és feltűnővé 
varázsolják az épület bejáratát, és hozzájárulnak 
a homlokzat szépségéhez.

Magas minőség

A szerkezet a hőszigetelt Aluprof MB-86 
alumínium idomvasak  rendszerén alapul, amelyek 
jelenleg a kínálatunkban szereplő legkorszerűbb 
ajtótechnológiát jelentik. Az ajtóbélések tartós 
és az időjárási viszonyokkal szemben ellenálló 
anyagból készülnek. A külső elemeket továbbá 
gyakran epoxigyanta tartalmú speciális  
lakkrétegek borítják, ezáltal a panelek hosszú 
ideig megőrzik szép kinézetüket.
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DP 1

• Kapaszkodó DP 60.1600
• Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
• Középső üvegezés: homokfúvott float üveg átlátszó csíkokkal
• Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
• Mindkét oldalon elhelyezett, felvitt Alu-Nox
• RAL 9016 fényes fehér

DP 1 DP 2

DP 2

• Kapaszkodó DP 60.1800
• Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
• Középső üvegezés: homokfúvott float üveg átlátszó csíkokkal
• Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
• Mindkét oldalon elhelyezett besüllyesztett/bevont Alu-Nox
• RAL 7016 matt antracitszürke
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DP 3

• Kapaszkodó DP 60.1000
• Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
• Középső üvegezés: homokfúvott üveg
• Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
• Mindkét oldalon elhelyezett, felvitt Alu-Nox
• RAL 7016 matt antracitszürke

DP 3 DP 4

DP 4

• Kapaszkodó DP 60.1400
• Mindkét oldalon elhelyezett besüllyesztett/bevont Alu-Nox
• Mahagóni/fa hatású szín felárral
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DP 5

• Kapaszkodó DP 60.1600
• Kétoldalon savmart
• RAL 7016 matt antracitszürke

DP 6

• Kapaszkodó DP 60.1000
• Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
• Középső üvegezés: homokfúvott float üveg átlátszó csíkokkal
• Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
• Kétoldalon savmart
• RAL 7001 matt

DP 5 DP 6
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DP 7

• Kapaszkodó DP 40.1400
• Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
• Középső üvegezés: homokfúvott üveg átlátszó peremmel
• Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
• Kétoldalon savmart
• RAL 3004 matt bíborvörös

DP 8

• Kapaszkodó DP 60.800
• Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
• Középső üvegezés: homokfúvott üveg átlátszó peremmel
• Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
• RAL 9016 fényes fehér

DP 7 DP 8
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DP 9

• Kapaszkodó DP 60.1600
• Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
• Középső üvegezés: homokfúvott üveg átlátszó peremmel
• Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
• Mindkét oldalon elhelyezett besüllyesztett/bevont Alu-Nox
• RAL 7016 matt antracitszürke/WENGE/fa hatású szín felárral

DP 10

• Kapaszkodó DP 60.1800
• RAL 9006 matt alumínium ezüst

DP 9 DP 10
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DP 11

• Kapaszkodó DP 60.1800
• Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
• Középső üvegezés: homokfúvott üveg átlátszó csíkokkal
• Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
• Mindkét oldalon elhelyezett, felvitt Alu-Nox
• RAL 9007 matt szürke

DP 12

• Kapaszkodó DP 50.1200
• Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
• Középső üvegezés: homokfúvott üveg átlátszó peremmel
• Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
• RAL 3004 matt bíborvörös/RAL 9007 matt szürke

DP 11 DP 12
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DP 13

• Kapaszkodó DP 200.1600
• Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
• Középső üvegezés: homokfúvott üveg
• Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
• Mindkét oldalon elhelyezett, felvitt Alu-Nox
• RAL 7016 matt antracitszürke

DP 14

• Kapaszkodó DP 60.1600
• Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
• Középső üvegezés: homokfúvott üveg átlátszó csíkokkal  

és fekete kerettel
• Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
• Kétoldalon savmart
• Felület: • RAL 9016 fényes fehér

DP 13 DP 14
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DP 15

• Kapaszkodó DP 60.1200
• Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
• Középső üvegezés: homokfúvott üveg
• Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
• Mindkét oldalon elhelyezett, felvitt Alu-Nox
• RAL 7016 matt antracitszürke

DP 16

• Kapaszkodó DP 60.1600
• Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
• Középső üvegezés: homokfúvott float üveg átlátszó csíkokkal
• Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
• Kétoldalon savmart
• RAL 7016 matt antracitszürke

DP 15 DP 16
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DP 17

• Kapaszkodó DP 50.1200
• Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
• Középső üvegezés: homokfúvott üveg átlátszó csíkokkal
• Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
• Kétoldalon savmart
• RAL 9016 fényes fehér

DP 18

• Kapaszkodó DP 60.800
• Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
• Középső üvegezés: homokfúvott üveg átlátszó csíkokkal
• Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
• Kétoldalon savmart
• Mindkét oldalon elhelyezett besüllyesztett/bevont Alu-Nox
• Felület: • RAL 7001 matt

DP 17 DP 18
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DP 19

• Kapaszkodó DP 60.800
• Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
• Középső üvegezés: homokfúvott üveg átlátszó csíkokkal
• Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
• RAL 9016 fényes fehér

DP 20

• Kapaszkodó DP 60.1800
• Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat
• Középső üvegezés: homokfúvott üveg átlátszó csíkokkal,
• átlátszó és díszes kerettel
• Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem kerettel
• „Négyszögletes” Alu-Nox karcolásvédelem kívül bevonatos
• 20 x 60 alumíniumkeret a panel külső oldalán
• RAL 7016 matt antracitszürke

DP 19 DP 20
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DP 21

• Kapaszkodó DP 60.1800
• Mindkét oldalon elhelyezett, felvitt Alu-Nox
• Felület: RAL

DP 22

• Kapaszkodó DP 60.1800
• Mindkét oldalon elhelyezett, felvitt Alu-Nox
• Felület: RAL 7016

DP 21 DP 22
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DP 23

• Kapaszkodó DP 60.1800
• Mindkét oldalon elhelyezett, felvitt Alu-Nox
• Felület: RAL 9016

DP 23
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seria DP 60

(egyenes támaszok),
rozsdamentes acél, matt, polírozott

Kapható méretek:
• DP 60.600 - 40x20x600 mm
• DP 60.800 - 40x20x800 mm
• DP 60.1000 - 40x20x1000 mm
• DP 60.1200 - 40x20x1200 mm
• DP 60.1400 - 40x40x1400 mm
• DP 60.1600 - 40x40x1600 mm
• DP 60.1800 - 40x40x1800 mm

széria DP 30

(támaszok 45 fokos szögben),
rozsdamentes acél, matt, polírozott

Kapható méretek:
• DP 30.600 - 30x600 mm
• DP 30.800 - 30x800 mm
• DP 30.1000 - 30x1000 mm
• DP 30.1200 - 30x1200 mm
• DP 30.1400 - 40x1400 mm
• DP 30.1600 - 40x1600 mm
• DP 30.1800 - 40x1800 mm

széria DP 50

(oldalra hajló támaszok),
rozsdamentes acél, matt, polírozott

Kapható méretek:
• DP 50.600 - 30x600 mm
• DP 50.1000 - 30x1000 mm
• DP 50.1200 - 30x1200 mm

széria DP 55

(előrehajló támaszok),
rozsdamentes acél, matt, polírozott

Kapható méretek:
• DP 55.600 - 600 mm
• DP 55.1600 - 1600 mm

széria DP 40

(egyenes támaszok),
rozsdamentes acél, matt, polírozott

Kapható méretek:
• DP 40.600 - 30x600 mm
• DP 40.800 - 30x800 mm
• DP 40.1000 - 30x1000 mm
• DP 40.1200 - 30x1200 mm
• DP 40.1400 - 40x1400 mm
• DP 40.1600 - 40x1600 mm
• DP 40.1800 - 40x1800 mm
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seria DP 70

(támaszok 45 fokos szögben),
rozsdamentes acél, matt, polírozott

Kapható méretek:
• DP 70.600 - 40x20x600 mm
• DP 70.800 - 40x20x800 mm
• DP 70.1000 - 40x20x1000 mm
• DP 70.1200 - 40x20x1200 mm
• DP 70.1400 - 40x40x1400 mm
• DP 70.1600 - 40x40x1600 mm
• DP 70.1800 - 40x40x1800 mm

seria DP 80

(támaszok a kapaszkodó végén),
rozsdamentes acél, matt, polírozott

Kapható méretek:
• DP 80.600 - 600 mm

seria DP 90

(előrehajló támaszok),
rozsdamentes acél, matt, polírozott

Kapható méretek:
• DP 90.600 - 600 mm

seria DP 100

(egyenes támaszok),
rozsdamentes acél, matt, polírozott

Kapható méretek:
• DP 100.600 - 600 mm
• DP 100.800 - 800 mm
• DP 100.1000 - 1000 mm
• DP 100.1200 - 1200 mm
• DP 100.1400 - 1400 mm
• DP 100.1600 - 1600 mm
• DP 100.1800 - 1800 mm

seria DP 110

(támaszok 45 fokos szögben),
rozsdamentes acél, matt, polírozott

Kapható méretek:
• DP 110.600 - 600 mm
• DP 110.800 - 800 mm
• DP 110.1000 - 1000 mm
• DP 110.1200 - 1200 mm
• DP 110.1400 - 1400 mm
• DP 110.1600 - 1600 mm
• DP 110.1800 - 1800 mm

seria DP 120

rozsdamentes acél, matt, polírozott

Kapható méretek:
• DP 120.600 - 600 mm

seria DP 200

(egyenes támaszok),
rozsdamentes acél/Jatoba, matt, polírozott\

Kapható méretek:
• DP 200.800 - 800 mm
• DP 200.1200 - 1200 mm
• DP 200.1600 - 1600 mm

seria DP 210

(támaszok 45 fokos szögben),
rozsdamentes acél/Jatoba, matt, polírozott

Kapható méretek:
• DP 210.800 - 800 mm
• DP 210.1200 - 1200 mm
• DP 210.1600 - 1600 mm



20

Panelajtóinkat a legigényesebb felhasználók számára kínáljuk. A modern 
műszaki megoldások alkalmazásának és az autentikus formatervezésnek 
köszönhetően azonfelül, hogy funkcionális és tartós bejáratot biztosítanak, 
hosszú évekre szóló névjegyként és díszként is funkcionálnak.

Házad dísze

Alapértelmezett színek

Az ajtók színe határozottan javít a homlokzat kinézetén, és egyedi jelleget kölcsönöz neki

RAL 9016 fehér

RAL 3004 
matt bíborvörös

RAL 9006
ezüst 
- matt alumínium

RAL 7016
matt antracit

RAL 7001 
szürke - matt kék

DB 703 
fémes mikroszerkezet

RAL 9007 
ezüst - sötét matt

RAL 8019
szürke-barna

* Opcionálisan kaphatók a RAL színskála minden színében felár ellenében.

Satinata ChinchillaMaster-Ligne Master-Carre

Master-Point
Az oldalvilágítók és felülvilágítók 3 rétegű üvegből készülnek, meleg peremtávtartóval. 
Az oldalvilágítók (fix üvegesek) elhelyezhetők az ajtószerkezet egyik vagy mindkét oldalán.

Oldalvilágító maximum szélessége: 1400 mm.

Valamennyi ajtómodell rendelhető oldalvilágítóval és felülvilágítóval.
1. változat: homokfúvott üveg (motívum)
2. változat: átlátszó üveg
3. változat: díszüveg

Kínálatunkban átlátszó motívumos üvegek, 
illetve a legnépszerűbb mintájú díszüvegek széles választéka szerepel.

Opcionális díszítések:
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Fa hatású színek

Aranytölgy
ADEC D101

Bükk
ADEC B108

Cseresznye
ADEC C110

Dió
ADEC O102

Dió Vein
ADEC O205

Meggy
ADEC W109

Mahagóni
ADEC M103

Fenyő
ADEC S106

Wenge
ADEC W205

Mahagóni Sapelli
ADEC M204

Jegenyefenyő
ADEC J107

Winchester
ADEC D207

* A bemutatott színek eltérhetnek a valóságtól.
* Fa hatású színek felár ellenében.
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Alapértelmezett felszereltségű ajtók

Üvegezés 

Első üvegezés: VSG 33.1 thermofloat, Középső 
üvegezés: homokfúvott üveg a minta függvényében, 
Hátsó üvegezés: thermofloat fekete meleg perem 
kerettel.

Kilincs

Alapértelmezett kínálatunkban kilincsek
és INOX gombkilincsek szerepelnek.

Retesz A2600

A legmagasabb fokú biztonságot nyújtja. Lekerekített 
acéltüskék biztosítják a megfelelő illeszkedést  
az ajtókerethez. További biztosíték: billenőhorgo  
nehezítik meg az ajtószárny és a keret kiegyensúlyozását.

Siegenia Axxent

A teljes egészében alumíniumból készült ajtóhoz 
teljesen rejtett Axxent csuklópántokat kínálunk.  
A finom elegancia és az optikai könnyedség,  
a láthatatlan vasalatelemek ötvözete nagyon erős és 
ellenálló szerkezettel, amely 120 kg-os terhelhetőséget 
garantál. A csuklópánt két részből áll – a keret-  
és a szárnyrészből, ezáltal a szárny fel- és lehelyezése 
rendkívül könnyű. A megoldás további előnye 
a kényelmes 3D szabályozás, amely lényegesen 
leegyszerűsíti és lerövidíti a szerelést.

Csak a legmagasabb minőségű vasalatok tudják megbízhatóan garantálni 
az ajtó biztonságát. A Siegenia több, mint különféle retesz mechanizmusok 
összessége – elsősorban egy kiválóan koordinált rendszert jelent, amely  
a legmagasabb minőségű alkotóelemekből áll.
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MB 86 Aero Basic

Ajtóbetét
• 2 kamrás üvegcsomag Ug=0,7 W/m2K,
• Panelvastagság 44 mm,
• Ud tényező 0,9 W/m2K-tól,
• Négyféle szerkezet ST, SI, SI+ és Aero.

A Despiro panelajtók előnyei:

• Aluprof MB-86 alumínium rendszerű, overlay védőréteggel bevont ajtó,
• Az alumíniumszerkezet ideálisan lapos felületet biztosít,
• Szélessége 77 mm – bevont keret és a szárnyra ragasztott panel,
• Nagy méretű szerkezetek kivitelezésére alkalmas:
 - 1,40 m szélesség,
 - 2,60 m magasság,
• A Siegenia Axxent rejtett csuklópántok vizuálisan egységes és harmonikus hatást keltenek,
• Állandó oldalvilágítóval is készülhet,
• Alapértelmezett verzióban 2 kamrás üvegcsomag Ug=0,7 W/m2K,
• Vízállósági osztály - 6A,
• Tartós alumíniumszerkezet, nem igényel karbantartást,
• Az ajtórendszerek készülhetnek küszöbbel vagy küszöb nélkül,
• Számos különböző mintában és színben kaphatók, a RAL színskála színeiben és fa hatású bevonatokkal.
• A speciális alumíniumszerkezet ideálisan lapos felületet biztosít, két oldalon ragasztott panel.

MB 86 Aero Classic

Egyoldalon bevont
• 2 kamrás üvegcsomag Ug=0,7 W/m2K,
• Panelvastagság 44 mm,
• Ud tényező 0,9 W/m2K-tól,
• Négyféle szerkezet ST, SI, SI+ és Aero.

MB 86 Aero Exclusive

Kétoldalon bevont
• 2 kamrás üvegcsomag Ug=0,7 W/m2K,
• Panelvastagság 77 mm,
• Ud tényező 0,61 W/m2K-tól,
• Négyféle szerkezet ST, SI, SI+ és Aero.
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1.

Esztétikus díszítőpanelek kaphatók 
számos különböző mintában és színben, 
a RAL színskála színeiben és fa hatású 
bevonatokkal.

2.

Küszöbös és küszöb nélküli változatban  
is rendelhető.















  








3.

A tömítések nagyfokú ellenállást biztosítanak 
vízzel és levegővel szemben, ez kényelmes 
használatot és megtakarítást eredményez.

4.

Négyféle szerkezet: ST, SI, SI+ és AERO, kiváló 
termikus jellemzők érhetők el általuk.

5.

A merev és tartós alumíniumprofilok
lehetővé teszik nagy méretű ajtók gyártását.

UD

0,61
W/m2K

** A kínálatban szereplő valamennyi modell rögzíthető a profilokba beültetéssel
vagy egy-, illetve kétoldalas ragasztással.

U
d o

d 
0,

61
 W

/m
²K
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Az „All in One Control” termékcsalád kidolgozásakor arra koncentráltunk, 
hogy nyílászáróink egy intelligens ház részét képezhessék. Az általunk 
kínált technológiák megkönnyítik a ház üzemeltetését, ezáltal magas 
komfortérzetet és biztonságot nyújtanak.

A Control meghajtások, jeladók, vezérlőegységek összessége, amelyek 
egymással együttműködve lehetővé teszik a rolók, a kapu, az ajtók, a riasztó 
és a világítás tetszőleges vezérlését. Olyan berendezésekhez történő 
csatlakozást követően, mint a Tahoma Premium vagy a Connexoon, 
a felhasználónak lehetősége nyílik a vezérlésükre valamennyi wifire 
csatlakoztatott eszköz segítségével, legyen az IOS vagy Android operációs 
rendszerű tablet, okostelefon, okosóra vagy laptop.

Az „All in One Control” termékcsalád választásával az ügyfelek
biztosak lehetnek a teljes technológiai megfelelőségben. Az ügyfél 
kiválasztja a termékeket, mi pedig kidolgozzuk az automatika összes elemét, 
amellyel fel kell szerelni a termékeket. A berendezések kiegészítése során 
arra törekszünk, hogy kizárólag az elismert európai gyártó, a Somfy által 
kínált megoldásokat alkalmazzuk.
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All in One Control – minden a Te kezedben van



Exkluzív Despiro alumíniumajtók

   Eko-Okna S.A. 47-480 Kornice ul. Spacerowa 4 www.ekookna.pl

A kiadvány nem számít kereskedelmi ajánlatnak. Nem képez reklamációs alapot.
A felhasznált fényképek illusztrációk, nem a termékekről készült fotók.
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