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 Slovensko

Tjekkiet

 Tyskland

 Østrig

 Schweiz

 Danmark

www.adlo.cz

www.adlo.dk www.adlo-securitydoors.com

www.adlo.sk

www.adlo.ch

www.adlo.at

www.adlo-sicherheitstueren.de

Certifikater Certifikat

• Konstruktion med perfektion - de sikreste døre på markedet

• Teknisk nøjagtighed - mål efter behov

• Håndværksmæssig produktion

• Ægte træoverflade

• Kun en partner - produktion, salg og montering

 

 I forbindelse med døre taler vi om en stærk ydre ramme. 
Dørene har så mange låsepunkter at de simpelthen 
ikke kan gennembrydes med håndkraft. En genial 
konstruktion.

3

CertifiCeret  
Testet og godkendt i  ydeevne 
deklaration i henhold til lov No. 
133/2013 om byggeprodukter.

CertifiCeret   
Testet og godkendt i henhold til 
regeringens lov nr. 163/2002. 

CertifiCeret   
Testet og godkendt i henhold 
til østrigske ÖNORM B 5338 for 
sikkerhedsklasse 3.

CertifiCeret  
Testet og godkendt i henhold til 
VKF Zürich AEAI 24.168, EN 1634-1 
for brandsikkerhed EI30/EW30 for 
sikkerhedsklasse 4.

CertifiCeret  
Testet og godkendt i henhold til det 
tyske marked ifølge DIN standarder  
for sikkerhedsklasse 3.

CerTifiKaT NBU Sr  
Testet og godkendt til sikringsniveauer 
Begrænset, Fortroligt, Hemmeligt, Top 
Secret på det tjekkiske marked.

LiCeNS   
Teknisk drift PT 000548 udstedt af 
regionale Politi Direktoratet. 

LydiSoLeriNg  
Udtrykt som Rw-indeks (lydtæthed) 
Rw=33 dB, Rw=39 dB, Rw=42 dB.

VarmeiSoLeriNg 
Dokumenteret for ekstreme varme 
betingelser (hele konstruktionen) D1 
dør U=1,5, D3 dør U=1,9, Termodør 
U=0,9, Termo triple rude U=0,6 W/
m2K. 

                                
             Certificeret for hele EU i 
henhold til EN 14351/2006 
for serie Økonomi og Elite
CerTifiKaT iSo 9001  
Kvalitets ledningssystem ved STN EN 
ISO 9001for udvikling, produktion, 
salg, installation og service på ADLO 
døre og dørkarme, gyldigt for hele 
Slovakiet og Tjekkiet.

SiKKerHed    
Testet og overholder ifølge EU EN 
1627 standarder i sikkerhedsklasse 
RC 1, 2, 3, 4 udad og indad åbent og 
som klasse 5 indad åbent.

SiKKerHed doBBeLTdøre  
Testet og overholder ifølge EU EN 
1627 sikkerhedsklasse RC 2 og 3.

BraNdSiKKerHed I.   
Testet og godkendt i henhold til EN 
16034-D3 for serie Økonomi og Elite, 
både indad og udad åbent.

BraNdSiKKerHed II.   
Testet og godkendt i henhold til 
EN 16034-D1 for serie Økonomi 
(ubrændbar overflade), både indad 
og udad åbent.

røgTÆTHed    
Testet og godkendt i henhold til 
EU-standard 16034, både indad og 
udad åbent. (på bestilling)

SKUdSiKKerHed i og ii.    
Testet og godkendt i henhold til EN 
1522 i klasse FB1 for sikkerhedsdøre 
i Elite serien og i klasse FB4s for 
sikkerhedsdør W-MAX.

information om adlo

Produktion i Slovakiet

• Salg

• Produktion

• Udstilling

martin eichholzer, Zürich
VSI - Zentrum für Sicherheitsberatung

• Reference

Slovakiet

uBrydeliG adlo
• Udvendig Termo-dør - også egnet til lavenergi boliger

• intelligent dør - kan betjenes via din mobiltelefon

• den sikreste dør - certifikat fra et akkrediteret EU-Laboratorium

• Noblesse dørdesign - din drøm om elegant sikkerhed

• glas i sikker stil - i klasse RC 2, 3 og 4, patenteret sikkerhedsrigel

• gUardia sikkerhedsrigler - garanterer den højeste sikkerhed

• Vinduebeskyttelse - låsemekanisme til vinduer

• Lejlighedskældre - sikrer dit kælderrum

• installation og salg - direkte fra producenten

• fast pris, uden yderligere betalinger - du betaler ikke overpris
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adlo SikkerhedSdøre 
Serie

neprekonateľné dVere

N/A

PENGESKABS 
NIVEAU

INDAD
ÅBNET

5

MEGET HØJ 
SIKKERHED

INDAD      UDAD 
ÅBNET 

4++

MEGET HØJ 
SIKKERHED

INDAD      UDAD 
ÅBNET 

4+

HØJ 
SIKKERHED

INDAD      UDAD 
ÅBNET 

3

HØJ 
SIKKERHED

INDAD      UDAD 
ÅBNET 

3+

HØJ 
SIKKERHED

INDAD      UDAD 
ÅBNET 

3

39dB
På anmodning
33dB og 42dB

39dB
På anmodning
33dB og 42dB

39dB
På anmodning
33dB og 42dB

39dB
På anmodning
33dB og 42dB

39dB
På anmodning
33dB og 42dB

39dB
På anmodning
33dB og 42dB
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W-maX

ZeneX

Zenit

Zenel

aduo

teduo

teJen

dør 
konstruktion

dørnavn
garanti 

Låse 
mekanisme Antal 

låsepunkter

låSepunkter

låSepunkter

låSepunkter

låSepunkter

låSepunkter

låSepunkter

låSepunkter

Brandsikkerhed 
iht. eN 16034  

Lydisolering dør karakteristikSikkerhedsniveau 
iht. eN 1627 

N/A

EI230

EI230

EI230

EI230

EI230

EI230

A
D

LO
 B

D
 2

0
0

 Z
3

A
D

LO
 B

D
 2

0
0

 A
2

A
D

LO
 B

D
 3

0
0

 W
A

D
LO

 B
D

 2
0

0
 Z

1
A

D
LO

 B
D

 2
0

0
 T

2
A

D
LO

 B
D

 2
0

0
 T

1
A

D
LO

 B
D

 2
0

0
 Z

3+

Ubrydelig sikkerhedsdør med den højeste 
beskyttelse på markedet, modstandsdygtig
mod de tungeste værktøjer i overensstemmelse 
med EN 1627. RC 5 testet og certificeret af et 
akkrediteret EU-Laboratorium. Har til hensigt at 
beskytte genstande med høj værdi, pengeskabe 
og våbenrum. Beskyttet ADLO konstruktion og 
dørproduktionsteknologi. Meget tung dør med 
begrænsede åbningsmuligheder, ikke egnet til 
almindelig brug. Kun tilgængelig til indvendig 
brug.  

Sikkerhed for de mest krævende kunder, 
der tilbyder den højeste beskyttelse mod 
indbrud, samtidig med at man vedligeholder 
en acceptabel vægt og behagelig 
anvendelse af døren under daglig brug. Alle 
funktioner repræsenterer langtidsudviklede, 
patentbeskyttede, konstruktionsløsninger til 
indbrudssikring af ADLO, testet under reelle 
omstændigheder. Opgraderet sikkerhed, giver 
et langt højere sikkerhedsniveau end standard i 
sin klasse.

Den mest populære dør i klasse RC 4 med meget 
høj sikkerhed. Skjold på hele overfladen, bore- 
og stålbeskyttet i hele sikkerhedsmekanismen, 
patenteret GUARDIA sikkerhedsrigler – alt dette i 
en yderst pålidelig konstruktion, attesteret af en 
meget høj garanti.

En nyhed på markedet med en meget høj 
sikkerhedsbeskyttelse i klasse RC 4. Døren
modstår ethvert tungt værktøj i klasse RC 4 og 
beskytter dit hjem på et meget højt niveau. 
Også testet med elektrisk værktøj.

Bedst sælgende ADLO sikkerhedsdør. 
Opgraderet sikkerhed, giver et langt højere 
sikkerhedsniveau end standard i sin klasse. 
Smart placerede sikkerhedspunkter, GUARDIA 
sikkerhedsrigler, høj kvalitet og pålidelig 
sikkerhedsmekanisme sammen med den 
længste  garanti i denne klasse.

En populær ADLO dør i ny og forstærket 
konstruktion. En komfortabel dør med 9-års garanti 
på låsesystemet.

Sikkerhedsdør med høj beskyttelse uden 
gulvbolt. Døren inkluderer alle konstruktions- og 
modstandsdygtige elementer i døren Teduo, der 
er velegnet til værelser med gulvvarme eller andre 
kabler i gulvet.

INDAD      UDAD 
ÅBNET

MEGET HØJ 
SIKKERHED

4

13

11

11

17

23

29
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 I

HØJ 
SIKKERHED

3
INDAD      UDAD 

ÅBNET 

FORHØJET
SIKKERHED

INDAD      UDAD 
ÅBNET 

2

BASIS 
SIKKERHED

INDAD      UDAD 
ÅBNET 

1

overflader døre i Serie                              d1
folie d1

malede døre - pulverlakeret, ovnbagt

Beskrivelse af døre i Serie                               d1
•  Døre i serie Økonomi D1 er et billigere alternativ til døre end 

i serien Økonomi D3.
• Det enklere design af døre i D1 anvender ikke brændbare materialer iht. STN 

EN 16034 (D3 - har brændbare materialer)
• På trods af det enklere D1 design kan den samme sikkerhed som i D3 

opretholdes.
• Den er konstrueret for interiør montering eller som en Aqua dør  

(malet eller zink).
• Tætninger på siderne af dørbladet
• Nemt justerbare hængsler
• Ståldesign med øget krav til brandmodstandsevnen, tillader ikke afkortning 

af dørbladet.
• Overflade med folie D1, malet eller i zink.
• Forbedret lydisolering til 42 dB.
• På anmodning uden brandsikkerhed med rabat.
• På anmodning op til brandsikkerhed EI260.

Sektion af                                  d1
uden brandsikkerhed.

Sektion af                                  d1
med brandsikkerhed.

adlo SikkerhedSdøre 
Serie            d3

39dB
På anmodning
33dB og 42dB

39dB
På anmodning
33dB og 42dB

39dB
På anmodning
33dB og 42dB

39dB
På anmodning
33dB og 42dB
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JuBeo d3

3
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kaSim d3

3
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liSBeo d3

4
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• Mat eller blankt komplet udvalg fra RAL skalaen.

låSepunkter

låSepunkter

låSepunkter

låSepunkt

Farver og prøver kan afvige fra virkeligheden. 
Fortegningen er altid opdateret på hjemmesiden www.adlo.dk 

N/A

Dør med høj sikkerhed og låsepunkt 
nedad i gulvet. Den sikreste dør af en 
række døre i Økonomi serien. Sofistikeret 
5-punkts låsesystem. God balance mellem 
pris og sikkerhed.

Dør med grundlæggende sikkerhed 
og meget høj sikkerhed indenfor dens 
klasse. Model med 8 låsepunkter og 3 års 
garanti på låsemekanisme.

Enkel sikkerhed. Smukt design med 
3 låsepunkter. Egnet til minimum 
beskyttelse af din ejendom.

Enkel ståldør uden sikkerhedscertifikat. 
Den billigste model, med et låsepunkt. 
Der er stål hele vejen og døren går ikke at 
sparke op.

EI230

EI230

økonomi
dør 

konstruktion
dørnavn
garanti 

Låse 
mekanisme

Antal 
låsepunkter

Brandsikkerhed 
iht. eN 16034  

Lydisolering dør karakteristik
Sikkerhedsniveau 

iht. eN 1627 

adlo SikkerhedSdøre 
Serie            d1økonomi

økonomi

EI230

EI230

økonomi økonomi

økonomi

DL 42

DL 73 DL 05

DL 36 CE

DL 84DL 68DL 86

DL 81 EDL A 65 DL 106 CE

DL N 17 DL N 17 

DL N 38 DL A 40 DL N 5 SA DL 65 SMA
 vandret mønster
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adlo SikkerhedSdøre karme, tætninGSliSte, dørtrin

Konstruktion af døre
   

•  Dobbelt stålplader langs 
hele døroverfladen, 
svejses og limes

• Dobbelt stålramme med 
mange stålafstivninger

Konstruktion af karm  
•  Sikkerhedsprofilen på 

ADLO Sikkerhedskarm 
og et flertal integrerede 
indre forstærkninger 
ved låsepunkterne 
garanterer den højeste 
mulige sikkerhed.

• Sikkerhedshængslerne 
er vel forankret i 
stålkarmen.

Karme profiler 
•  Tre standard profiler:
   YH, UH og SH.
• Dybde af karmen: 9, 10, 12, 13, 

15, 17, 18, 20cm.
• På anmodning kan også 

atypiske dimensioner og 
profiler produceres.

Konstruktion af døre
  

•  Dobbelte stålplader 
langs hele 
døroverfladen, limet 
under højt tryk.

• Enkelte stålramme.

aflåsning af adLo  
Sikkerhedsdøre

•  Aflåsningen sker med rigler 
i alle sider og danner en 
meget høj sikkerhed.

•  Den er beskyttet af 
stålplader og mange 
sikkerhedsforstærkninger.

•  Den er robust, i høj 
sikkerhed og ekstremt 
pålidelig.

•  Låsen i døren  har en 
udvidet garanti på op til 17 
år.

•  ADLO Resist ekstrabolte, 
en og tre-punkts, øger 
signifikant sikkerheden.

Multi sikkerhedslås 
ADLO Resist MT

Espagnolette lås 
ADLO Resist Xtrio.  

Espagnolette lås 
ADLO Resist Mono.

Sikkerhedslås 
ADLO Resist BN

YH, GH          UH          SH 
              

Sektion af dør i  

Justerbar karm 
•  Design med forbedret 

dækning af dørhullet.
 • Også passende til montering i 

gipsvægge.

YH-Y        UH-Y            
              

Serie

Serie

Serie                             økonomiSerie Serie

adLo rilletætning 
dør   

• ADLO tætningsliste forhindrer støj, 
lugt og varme at trænge forbi 
døren

• Silikone tætningsliste er bedre end 
standard liste 

• Nem og hurtig udveksling, også af 
kunden selv

Limet silikonetætning
dør      

• Den limmede silikone tætning 
forhindrer støj, lugt og varme at 
trænge forbi døren

adLo sikkerhedstærskel
  

• ADLO dørtrin er fremstillet af 
galvaniseret stål, beklædt med en stærk 
folie. Design kan vælges efter dør, karm 
eller gulv.

• Udskiftelig tætningsliste i en rille

adLo sikkerhedstærskel
Dør  

• ADLO dørtrin er fremstillet af 
galvaniseret stål, beklædt med en 
stærk folie. Design kan vælges efter 
dør, karm eller gulv.

• Limet silikone tætningsliste

Serie                             økonomi

Serie

Serie

Serie                             økonomi

ekstra sikkerhed adLo gUardia
•  Garanterer højere sikkerhed end 

almindelige låsepunkter.
• Specielt udviklet og testet i flere år.
• GUARDIA er et patenteret ADLO produkt.

Låsepunkter
•  Dørens hængselside er beskyttet af
robuste bolte.
• Beskytter ideelt set døren mod at blive 

trukket, løftet og presset af hængslerne.

Serie                             økonomi

II. II.

Sikkerhedshængsler
•  3-D indstilling
• Massivt stål, designet 

til at håndtere høj 
belastning.

• Garanteret lang 
holdbarhed og 
komfort gennem hele 
dørens levetid.
Serie

forstærkning af dørkarm
•  Flere indvendige forstærkninger 

af dørkarmen ved fastgørelses 
punkterne.

• Forhindre dørkarmen i at bøjes.
• Forstærkninger på op til 7,5 mm
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Dørknop Dørgreb oval Dørgreb firkantet Håndtag

SikkerhedScylindreSikkerhedSBeSlaG

forskellige typer af udvendige beslag:

• Sikkerhedsbeslag bruges ved åbning og lukning af døren.
• De er også egnet at beskytte cylindre og låsemekanismen. 
• Overdækket, halvoverdækket og åbent sikkerhedsbeslag.

tilBehør til døre

Dørgreb Entero

R4 Astra, rustfrit, håndtag

3

R4/O Ideal, messing, 
håndtag

R4 Baryt, rustfri messing

R4 Astra, bronze, håndtag

T802 messing, afrundet, 
knop

R4 Baryt, rustfrit, håndtagR4 krom, afrundet, 
håndtag

R1 Brit, rustfri messing

T807 blank krom, firkantet

R1 krom, firkantet, knop

R4 krom, firkantet, håndtag

R4 Brit, rustfrit, håndtag

Rustfrit stål, 
mat

Blank krom Blank messing 

finish rostex beslag:

eksempler på rostex sikkerhedsbeslag i klasse 3 og 4

3

3

3

3

3

3

3

Rustfrit stål 
messing, 

mat 

Bronze

R4 Ornament, messing, 
håndtag

3

Dekor, messing, afrundet Dekor, krom, afrundet 

3

R4 rosette, rustfri, afrundet    

3

33

3 4 4

muligheder for tilpasning af cylinderen: 
emergency - mulighed for at bruge nøgler frit fra begge sider 
Vrider  erstatter nøgle på indersiden
omstilling nye nøgler og et nyt sikkerhedskort, hvis du taber en nøgle
Tilpasning en nøgle fungerer til flere cylindre
Systemnøgler alle beboer kan åbne døre til fælles områder

• Sikkerhedscylindre bruges til aflåsning og oplåsning af låsemekanismen 
med en nøgle

Emergency

Vrider

3

X LINE RF7 FAB

4 4+

RB Locxis

4 4+

rB LocXis adLo  - beskyttet ADLO profil, 10 teleskopiske stift, heraf en 
multiaktiv. Næste generation sikring med patent til 2030. Dirkesikre

reSiST XLiNe - 10 teleskopiske stift, heraf en interaktiv, dirkesikre 

reSiST rf7 - 7 enkelte stift 

faB - 5 enkelte stift n/a

4 4+

4
3

adLo dør-vagt 
• Sikker og høj kvalitets erstatning for en 

almindelig dørkæde
• Nem betjening gennem at dreje
• Klarer tryk op til utrolige 1 ton
• Kun til nye døre i  

dørspioner
Kan tilpasses til den samme overflade som beslag.

Dørspion 180° med navneskilt

Dørspion 180° 

Serie

Biometrisk

Digital dørspion LIVE WIFI DUAL
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Eksteriør overflader

Geta eksteriør

Eksteriør farve

Naturlig krydsfiner

døre med liSte deSiGndeSiGn døre

Glat dørdeSiGn

Træmønstret MDF

Trælaminat

Geta

Interiør farve

Naturlig krydsfiner

Massiv

Glatte      Liste           Profil             Kassette        Glas          Krydsfiner 
                                                                                                               Figur

• Multi komponent polyuretan maling, blank, halvblank, komplet udvalg af RAL farver.

geta

farver våd proces

Farvetryk svarer måske ikke til virkeligheden. 
Fortegningen er altid opdateret med mulighed for downloading på www.adlo.dk.

dør med fals 
• Beklædning også på kanten.

Glat dørdesign indvendige døre.

Limning af dekorative 
liste på en glat 
overflade.

LB
 - 

H
al

vs
ta

f

LR
 - 

Ru
st

ik

LP
 - 

St
ål

Tabel til anvendelse af døre

forskellige lister og finish
interiør lister
• LB halvstaf liste - Finish i lamineret MDF, Geta, RAL farve
• LR rustik liste - Finish i lamineret MDF, RAL farve
• LO afrundet liste - Finish i Geta, RAL farve
• LP stål liste - Finish i RAL farve, rustfrit
eksteriør lister
• LO afrundet liste - Finish i Geta, RAL farve
• LP stål liste - Finish i RAL farve, rustfrit

• Glat dørdesign udvendige døre 
• Høj kvalitet Geta folie limet på Polywood

eksempler på liste mønstre - flere findes på www.adlo.dk

Interiør overflader

L 100

L 370

L 360

L 451

L 101

L 371

L 400

L 503

L 200

L 373

L 420

L 353

L 250

L 554

L 203

L 520

L 251 L 350

L 551

L 204

L 522

L 552

L 500

L 107

L 351

L 553

L 450

Interiør liste

Liste

LB - Halvstaf LR - Rustikke
Interiør og eksteriør liste

LO - Afrundet LP - Stål

atyp

Tilpasset 
mønster

Træmønstret MDF

ŠED 014

JAV 380 BF 344

H3702

BIE 113

DUB 308

SNA 474OTM 505

PIN 475

Bøg FIgur Eg

Mørk 
kastanje

DNO 517

eg noMa

BLoMMer 
natur

HvId FyrgråHvid

aHorn

W980 H1277

H1298 H1582

H1145 JAD 398 

aHorn 
adrIa

H3734H1151

U 763

JKR 450

royaL aHorn

H1521

aHorn 
HonnIng

H3303

eg HaMILton

BNR 572

Buk nord

DRG 563

eg 
kronBerg

 
AMI 574

aruMI

DGA 571

eg 
gardena 

PAO 568

PaLdao

HvId PerLe PerLe grå

eg HaMILton Bøg eLLMau

egetræ 
BardoLIno

egetræ 
autHentIc

vaLnød 
dIjon

PacIFIc 
toBacco

GETA 761

GETA 432GETA 402 GETA 320 GETA 437

GETA 781

GETA 242 GETA 032

GETA 170

M-U961
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 eksempler på Profilmønstre - flere mønstre findes på www.adlo.dk

deSiGn kaSSettedøreprofildøre

Profildøre Color
•  Multi komponent polyuretan maling
•  Komplet udvalg i RAL skalaen
•  Kan bruges eksteriørt

Profildøre Krydsfiner
•  Naturlig krydsfiner med flere lag lak
•  Ægte træmønster

Profildøre massiv
•  Naturlig træ
•  Træets naturlige struktur er tydelig i hele dybden af profilen

Kassette Color
•  Fyldninger i klassisk stil til at bevare traditionel design
•  Den er hovedsagelig brugt for at efterligne gamle fyldningsdøre
•  Multi komponent polyuretan maling
•  Komplet udvalg i RAL skalaen
•  KV-0 og KV-1 kan bruges eksteriørt

forskellige profiler på kassette

eksempler på Kassettemønstre - flere mønstre findes på www.adlo.dk
F 100

K 100

K 351

K 258

F 321

F 154

F 451

F 101

K 101

K 203

K 260

F 370

F 152

F 453

F 200

K 200

K 253

K 261

F 371

F 150

F 552

F 250

K 250

K 254

K 262

F 360

F 300

F 553

F 251

K 251

K 255

K 259

F 156

F 151

F 203

F 350

K 252

K 204

K 157

F 155

F 153

F 522

F 351

K 350

K 353

F 373

F 551

atyp

Fremstillet gennem at en 
rille fræses i den glatte 
overflade. Mønstret er en 
fordybning i overfladen.

KN
 - 

1

KV
 - 

1

KN
 - 

2

M
as

siv
 tr

æ

N
at

ur
lig

 la
ke

re
t 

kr
yd

sf
in

er

M
al

et
 i 

va
lg

fri
 R

AL
-fa

rv
e

atyp

Tilpasset 
mønster

Tilpasset 
mønster

Kopi af en 
fyldningsdør

Dobbeltdør med Kassette design KV-2 203

Dør med Profil F 153
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deSiGn døre med GlaS

Sikkerhedsglas
• Tripleruder med termoisolering med varmeoverførelses koefficient U=0,6
• Med sikkerhedsglas tilsvarende sikkerheden på døren
• Speciel forankring med høj sikkerhed og beskyttelse
• Mulighed for forskellige glasdesign indvendigt - udvendigt.

Sektion af armeret glas i termo triple glas udførsel

eksempler på glasmønstre

Connex 
(6mm)

P4A 
(8mm) BT-2

P5A 
(10mm) BT-3

P6B 
(18mm) BT-4

P100

P371

P 106

P 551

P 101

P 370

P 503

P 552

P 103

P 372

P 450

P 553

P 105

P 373

P 451

P 522

P 202

P 554

P 453

P 520

P 352

P 421

P 452

P 107

P 401

P 203

P 502

En unik kombination 
med glasruder, 
med fremragende 
varmeisolering og høj 
sikkerhed. Specielt 
velegnet termo 
isolerede yderdøre. 
Testet og certificeret 
forankring af glasset til 
rammen.

Liste til 
glasruden

LO - runde

LP - flad

Tilpasset 
mønster

atyp

GlaSpartier

Fordele med dørvinduer:
• Lysere indenfor døren
• Æstetisk sammen med 

døren
• Som en afslutning af 

bygningsåbningen 
Det unikke modulsystem 
gør det muligt at 
sammensætte et 
uendeligt antal 
kombinationer og former 
sammen med døren.

En varieret og bredt 
udvalg af designs, farver 
og glastyper.
Dimensioner på 
dørvinduet er 
skræddersyet til 
bygningens åbning.

Termo isolerende 
egenskaber med en 
varmeoverførelses 
koefficient på kun U=0,6.

Den samme testede 
og certificerede 
sikkerhedsglas som i 
vores glasruder i dørene.

dørvinduer - set fra hængselsiden

glastyper

S-V12
S-D12

S-V13
S-D13

S-V14
S-D14

S-V15
S-D15

S-V20
S-D20

S-V21
S-D21

S-V22
S-D22

S-V23
S-D23

S-V24
S-D24

S-V25
S-D25

S-V30
S-D30

S-V31
S-D31

S-V26
S-D26

S-V27
S-D27

S-V28
S-D28

S-V29
S-D29

S-V32
S-D32

S-V33
S-D33

Type af vindue

O
pb

yg
ni

ng
 Te

rm
o 

tri
pl

e 
ru

de
D

es
ig

ne
t v

in
du

e

O
pb

yg
ni

ng
 

do
bb

el
t r

ud
e

Vi
nd

ue

2

Dør med glasdesign P552 (LP Rustfri)

Vesterbrogade

3 4

kLargLas deLta 
kLar

eg Bark 
kLar

eg Bark 
Bronze

grePI cHIncHILa 
kLar

cHIncHILa 
Bronze

outrIx sILvIt 
Bronze

stoPsoL 
Bronze

stoPsoL 
Mørk Patterned MateLux
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deSiGn noBleSSe døre

glasdøre Noblesse
• Harmoni, skønhed, forfinelse
• Alt for at gøre dit liv mere sikkert, men også smukkere
• Glasdøre fra Noblesse serien fremstillet af rustfrit stål

Naturlig lakeret krydsfiner
•  Naturlig glat lakeret krydsfiner, skåret i forskellige former og mønstre
•  Træstrukturen giver et smukt mønster

Krydsfiner Tværs
Træet er skåret på tværs 
gennem træstammen og 
danner tegninger der ikke 
er parallelle og længere fra 
hinanden.

Krydsfiner radial
Træet er skåret radialt med 
træstammen og tegninger 
er parallelle og tæt på 
hinanden.

deSiGn krydSfiner døre

eksempler på krydsfiner figura

Mere i kataloget 
ADLO Noblesse

Agata 2-00 Koliba 10-00Domino 6-10 Koliba 10-10Arabela 5-10

Nadin 17-00

Ctibor 18c

Zora 9-00

Ikarus 3-00

Vesterbrogade

Dør med design krydsfiner Ctibor 18C

doBBeltdøre

• Sikkerhedsdobbeltdør
• Kan fås i alle designs og overflader
• Maksimal størrelse er 210x250 cm + karme

St
yr

 m
ek

an
ism

en
 p

å 
de

t 
pa

ss
iv

e 
dø

rb
la

d 
AD

LO
 

RE
SI

ST
 Z

PK
Dobbeltdør med kassette KV-1 200 hoveddør til en lejlighed

deSiGn karme

Tofarvet 
karm

Karm med 
beklædning

Sektion af adLo Sikkerhedskarm
•  Stålprofil
•  Dobbeltsidig elektrolytisk forzinkning garanterer 

den bedste evne mod korrosion.
•  Fosfatering giver et langt bedre og smukkere 

overfladefinish.
•  Pulverlakering og ovnbagning er den afsluttende 

proces som garanterer en højere kvalitet og 
holdbarhed - eksklusiv beskyttelse og design.

finish karme
•  Galvaniseret
•  Pulverlakeret og ovnbagt RAL lakering
•  Trædekor en særlig ADLO teknologi
•  Sprøjtemaling med våd proces i RAL farve
•  Udvendig beklædning: MDF, krydsfiner, Massiv
•  Geta folie indvendig og/eller udvendig

Pulverlakeret og ovnbagt farve 

Trædekor

Karme med forskellige overflader indvendig og udvendig.

• Standard farver på karme i mat eller blank design.
• På anmodning en lang række RAL farver i mat eller blank design.

• Hver karm med trædekor er unik 
med struktur i træ, pulverlakeret 
og ovnbagt.

RAL 9003 RAL 9010 RAL 8017RAL 7047 RAL 7016 RAL 1001

DD Grå Eg

DD Adria

DD Valnød DD Wenge

DD Ahorn

DD Aida

DD Eg

DD Kastanje

DD Fyrretræ

DD Sonic DD RusticaDD Siena

DD Pinje Light

DD ValnødDD Reigoletto

DD PinjeDD Ahorn Lys
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termo VarmeiSolerinG 
af døre oG karme

• Termisk system med triple isolering
• Standard isolering inde i dørbladet 

suppleres af særlige isoleringsplader 
på begge sider af hele dørbladet.

• 100% afbrydning af termisk 
forbindelse mellem inderside og 
yderside skaber en perfekt termisk 
barriere.

• Justerbare hængsler.
• Byd dine venner velkommen med en 

flot entre.

Termo isolering af døre
• Termiske døre i unikke 

designs. Intern isolering og 
varmeisolerende egenskaber 
afbryder helt kuldebroen.

• Undgå tilfrysning og kondens på 
indersiden af dørbladet

• Reducerer varmetabet til et 
minimum og skaber dermed 
optimal varmekomfort om 
vinteren.

• Varmeoverførelses koefficient for 
ADLO Termo døre er U=0,92 på 
hele konstruktionen.

Termo isolering af adLo dørkarme
• Forstærker det unikke design.
• Afbryder helt kuldebroen med dens varmeisolerende egenskaber.
• Undgå tilfrysning og kondens på indersiden af karmen
• Undgå enhver vandlækage og udsivning af regnvand
• Forzinkning af karmen danner en god korrosionsbestandighed
• Varmeoverførsels koefficient for ADLO Termo karme er U=1,00

gennemskæring af dørbladet på en adLo Termo dør.

også egnet til lavenergibyggeri

adLo Termo dørtrin
• Isolering adskiller de indre og ydre delene fra hinanden
• Produceret i rustfrit stål  
• Designet af dørtrin forhindrer vandlækage  

dobbelte tætningslister på adLo Termo døre og karme

ADLO tætningsliste 
sidder i en rille på 

termodørens anslag

ADLO tætningsliste i en 
rille i termokarme

Dobbelte tætningslister 
på bunden af en ADLO 

termodør
4

5

Hvilket sikkerhedsniveau ønsker du?

5 trin til dit valg af sikkerhedsdør. Hvilket niveau af sikkerhed 
ønsker du? er det til din lejlighed i et flerfamiliehus eller til dit hus.

Hoveddør til din lejlighed Entrédør til dit hus

Dør med ovenlys eller sidepartiDobbeltdørEnkeltdør

FORHØJET
SIKKERHED

INDAD      UDAD 
ÅBNET 

2

BASIS 
SIKKERHED

INDAD      UDAD 
ÅBNET 

1
HØJ 

SIKKERHED

INDAD      UDAD 
ÅBNET 

3

PENGESKABS 
NIVEAU

INDAD
ÅBNET

5
INDAD      UDAD 

ÅBNET

MEGET HØJ 
SIKKERHED

4

Brandsikkerhed og lyddæmpning
Valg af beslag og cylindre

Låsepunkt i gulvet Intelligent Door

Sikkerheds beslag Sikkerheds cylindre Tilbehør

deSigN: Hvordan skal din dør designes?

glat med lister fyldninger profileret med glas
krydsfiner 

Figur Noblesse

Valg af karmdybde, farver og profil

En ny ADLO 
sikkerhedskarm

3

2

1

hVordan ByGGer du din 
adlo SikkerhedSdør op?

SerieSerie                             økonomi

Lundtoftegade
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SikrinG af Vinduer

... fra almindeliG til Sikkert Vindue ...
Gennem at kombinere flere sikkerhedsfunktioner går det at sikre eksisterende 
vinduer.
Låsemekanismen på vinduer – modstår mekanisk indbrudsforsøg af 
vinduesrammen.
Låsbar håndtag – gør det umuligt at låse op og åbne vinduet uden nøgle.
Sikkerhedshængsler – beskytter vinduesrammen mod opbrydning på 
hængselsiden.
Enhver sikring af vindue er produceret til en bestemt kunde præcis efter ønsker, 
krav og muligheder for design. Fungerer på vinduer som åbner indad.

Øvre låsepunkt

Låsemekanisme vinduer

Nedre låsepunkt Låsbar håndtag

Låsemekanismen
• Certificeret i sikkerhedsklasse 3 (høj) iht. EN 1627.
• Klarer tryk på op til 600 kg og koben med en længde af 75 cm. 
• Låsning hver gang du lukker vinduet. 
• Solide låsepunkter i stål af høj kvalitet. 
• Produceres i længde fra 40 cm, op til 250 cm i bredde eller højde.

HØJ 
SIKKERHED

INDAD      UDAD 
ÅBNET 

3

finish – ovnbagt pulverlakering
• Standardfarver – mat eller blank

RAL 9003 RAL 1001 RAL 8017 RAL 7047RAL 8008

• En række andre RAL-farver i mat eller blank

åBninGSBare Gitre
• Væsentligt højere modstand mod 
indbrud. Solide stålstænger dækker hele 
højden, massive stålskinner dækker hele 
bredden, sikkerhedshængsler svejset fast 
i konstruktionen.
• Unik beskyttelse mod indbrud gennem 
solide stålstænger med en intern 
stålkabel.
• Væsentligt større korrosionsmodstand, 
holdbarhed og farvestabilitet.

adLo sikkerhedsgitter, åbningsbar

ADLO RESIST BN 
sikkerhedslås

intelliGent door

SIM

BiomeTriSK
- Elektronisk dørhåndtering med Bluetooth
- Du kan låse din dør helt op ved
hjælp af din finger, mobiltelefon eller nøgle
- Døren åbnes for dig, når låsen frigøres
- Op til 100 forskellige fingeraftryk, 3 er autoriserede
- Placer den trådløse fingerlæser på dit foretrukne sted nær døren, der ikke 

er tilgængeligt for regn
- Egne batterier, opladning via micro USB-port
- Døren kan åbnes med en sikkerhedsnøgle Resist XLINE
- Mulighed for at placere i ADLO dør- og sikkerhedscylindre, Resist XLINE 

30x45, 45x45, 40x50; spørg evt. om muligheder i din ADLO-butik

LiVe Wifi dUaL
- beskytter sig selv og området foran døren i en aktiv måde 24 timer i 

døgnet, 1800 dag og nat
- døren sender dig information omkring enhver person foran din dør, med 

billeder og lydfiler
- du kan tale (kommunikere) med personen foran din dør (uden at de ved 

hvor du er)
- video optagelse bliver gemt i din telefon
- takket være dual systemet kan du se området foran din dør, samt 

området i din lejlighed
• grundet dual skærm kan du kombinere udsigten af din lejlighed med 

området foran din dør
• kræver ikke ekstern elektrisk tilkobling
• 7” IPS touchscreen, HD video, 1920 x 1080 pixel
• 1.2 GHz quad-core processor for høj hastighed, 8 GB intern hukommelse, 

10,000 mAh batteri for langt batteri liv
• WIFI påkrævet
• kan blive brugt i alle typer ADLO sikkerhedsdøre



www.adlo.dk
info@adlo.dk

adLo aUToriSerede BUTiKKer garaNTerer HøJeSTe KVaLiTeT 
PÅ ProdUKTioN, SaLg og moNTeriNg

frederiKSBerg, Vesterbrogade 174, tlf: 3311 0711

Kataloget er gældende fra 1.11.2021 og er udgivet af ADLO Sikkerhedsdøre ApS. Alle rettigheder forbeholdes – Det er 
forbudt at udstede eller anvende af mekanisk eller elektronisk version af teksten, billeder og tegninger, der er indeholdt i 
dette katalog uden forudgående skriftlig tilladelse fra ADLO Sikkerhedsdør ApS. ADLO Sikkerhedsdør ApS forbeholder sig 
ret til at ændre i produkter og sortiment under gældende katalog uden forudgående varsel. ADLO Sikkerhedsdør ApS er 
ikke ansvarlige for eventuel fejl i kataloget.

aKTUeL iNformaTioN fiNdeS i VoreS adLo BUTiK

NYHED:

InteLLIgent bIometRIsk  
sIkkeRhedsdøR.  
den IdeeLLe tILsLutnIng Af 
bIometRI og smARt desIgn gøR 
AdLo ubRydeLIg – med gARAntI.


