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Black has been one of the top trends in the furniture industry for quite some time. Now, this colour design 

is also made available to create impressive, appealing looks for front doors.

Sure, a white door fits almost any house, but darker shades create deeper looks and offer more freedom 

of design. If you favour matching shades, you can combine the black handles and decorative features 

with black letter boxes, house numbers or lamps. Also, a complete door in a black colour design is a real 

eyecatcher. 

Do you like it cosy? Then combine black design details with a natural wood decor. The adeco design foils are 

very similar to real wood in terms of look and feel, and turn your entrance into a pleasant, welcoming area. 

If you prefer a modern style, choose a classic basic colour, matching your window frames or the façade. 

Thanks to a wide range of design options and possible combinations, every single door model can be cu-

stomised, lending your home an individual charm.

Zwart als vormgevingselement is in de meubelbranche al geruime tijd een trend. Maar de kleur zwart geeft 

ook aan huisdeuren een nieuwe ontdekte, heel bijzondere indruk.

Een witte deur past absoluut bij nagenoeg alle huizen, maar donkere tinten geven meer diepte en nieuwe 

vormgevingsmogelijkheden. Wie ton-sur-ton wil, kan de zwarte grepen en applicaties combineren met de 

brievenbus, het huisnummer of de lampen in zwart. En zelfs de hele deur in zwart is een echte blikvanger.

Wilt u het gezellig? Combineer dan zwarte details met een decor van natuurlijk hout. De adeco designfolies 

komen zeer dicht bij een houten optiek en gevoel en geven de entree een uitnodigende, gezellige indruk.

Geeft u de voorkeur aan modern, kies dan een tijdloze basiskleur, die goed bij de ramen of de omgeving 

past. Elk deurmodel kan in talrijke combinatiemogelijkheden individueel worden vormgegeven en geeft uw 

huis zo zijn eigen charme.

 



  54 

C R E A T E

H A R M O N Y



  76 

S H O W

S T Y L E



  98 

PUR NATURE 
F E E L S  L I K E  W O O D



  1110   11

M A L TA L P I N E N A T U R EC O N C R E T E
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Metris left | glazed
black frame
panel Oak malt
clear glass
article no. F66 sw
with integrated handle HA 289
and flush inlays black

Metris links | beglaasd
framekleur zwart
deurpaneel Oak malt
helder glas vlak 
artikelnr. F66 sw
met geïntegreerde greep HA 289
en vlakke inlegstukken zwart
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Metris left | glazed
black frame
panel Oak nature
clear glass
article no. F66 sw
with integrated handle HA 289
and flush inlays black
with sidelight clear glass

Metris links | beglaasd
framekleur zwart
deurpaneel Oak nature
helder glas vlak 
artikelnr. F66 sw
met geïntegreerde greep HA 289
en vlakke inlegstukken zwart
met zijdeelbeglazing
helder glas vlak 

Metris left | glazed
black frame
panel Oak alpine
clear glass
article no. F66 sw
with integrated handle HA 289
and flush inlays black

Metris links | beglaasd
framekleur zwart
deurpaneel Oak alpine
helder glas vlak 
artikelnr. F66 sw
met geïntegreerde greep HA 289
en vlakke inlegstukken zwart

Metris left | glazed
black frame
panel Oak concrete
satinato white
article no. F66 sw
with integrated handle HA 289
and flush inlays black
with sidelight satinato white

Metris links | beglaasd
framekleur zwart
deurpaneel Oak concrete
satinato wit vlak
artikelnr. F66 sw
met geïntegreerde greep HA 289
en vlakke inlegstukken zwart
met zijdeelbeglazing 
satinato wit vlak
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Metris left | closed
black frame
panel Oak malt
article no. F50 sw
with integrated handle HA 289
and flush inlays black

Metris links | gesloten
framekleur zwart
deurpaneel Oak malt
artikelnr. F50 sw
met geïntegreerde greep HA 289
en vlakke inlegstukken zwart

Metris right | closed
black frame
panel Oak malt
article no. F51 sw
with integrated handle HA 289
and flush inlays black
with sidelight clear glass

Metris rechts | gesloten
framekleur zwart
deurpaneel Oak malt
artikelnr. F51 sw
met geïntegreerde greep HA 289
en vlakke inlegstukken zwart
met zijdeelbeglazing
helder glas vlak 
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Alliso left | 4 glazed inserts
black frame
panel Oak concrete
satinato white
article no. F60 sw
with integrated handle HA 289
and flush inlays black

Alliso links | 4 velden beglaasd
framekleur zwart
deurpaneel Oak concrete
satinato wit vlak 
artikelnr. F60 sw
met geïntegreerde greep HA 289
en vlakke inlegstukken zwart
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Alliso left | 4 glazed inserts
black frame
panel Oak nature
satinato white
article no. F60 sw
with integrated handle HA 289
and flush inlays black
with sidelight satinato white

Alliso links | 4 velden beglaasd
framekleur zwart
deurpaneel Oak nature
satinato wit vlak 
artikelnr. F60 sw
met geïntegreerde greep HA 289
en vlakke inlegstukken zwart
met zijdeelbeglazing
satinato wit vlak

Caverro left | 3 glazed inserts
black frame
panel Oak alpine
satinato white
article no. F63 sw
with integrated handle HA 289
and flush inlays black

Caverro links | 3 velden beglaasd
framekleur zwart
deurpaneel Oak alpine
satinato wit vlak 
artikelnr. F63 sw
met geïntegreerde greep HA 289
en vlakke inlegstukken zwart

Alliso left | 4 glazed inserts
black frame
panel Oak malt
satinato white
article no. F60 sw
with integrated handle HA 289
and flush inlays black
with sidelight satinato white

Alliso links | 4 velden beglaasd
framekleur zwart
deurpaneel Oak malt
satinato wit vlak 
artikelnr. F60 sw
met geïntegreerde greep HA 289
en vlakke inlegstukken zwart
met zijdeelbeglazing
satinato wit vlak
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Talio right | closed
black frame, panel Oak nature
article no. U11 sw
with integrated handle HA 297 black
with two sidelights clear glass

Talio rechts | gesloten
framekleur zwart, deurpaneel Oak nature
artikelnr. U11 sw
met geïntegreerde greep HA 297 zwart
met 2 zijdeelbeglazingen
helder glas vlak
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Lightrail | closed
black frame
panel Oak alpine
article no. A50 sw
with integrated handle HA 399 
black

Lightrail | gesloten
framekleur zwart
deurpaneel Oak alpine
artikelnr. A50 sw
met geïntegreerde greep HA 399 
zwart



Penda | glazed
black frame, panel Oak malt, clear glass
article no. K97 sw
with integrated handle HA 312
and decorative features black
with two sidelights clear glass

Penda | beglaasd
framekleur zwart, deurpaneel Oak malt
helder glas vlak 
artikelnr. K97 sw
met geïntegreerde greep HA 312
en applicaties zwart
met 2 zijdeelbeglazingen helder glas vlak 
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Alliso left | 4 glazed inserts
colour variant DB 703
clear glass
article no. F60 sw
with integrated handle HA 289
and flush inlays black

Alliso links | 4 velden beglaasd
kleurvariant DB 703
helder glas vlak 
artikelnr. F60 sw
met geïntegreerde greep HA 289
en vlakke inlegstukken zwart
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Alliso right | 4 glazed inserts
colour variant anthracite grey
clear glass
article no. F62 sw
with integrated handle HA 289
and flush inlays black
with sidelight  clear glass

Alliso rechts | 4 velden beglaasd
kleurvariant antracietgrijs
helder glas vlak 
artikelnr. F62 sw
met geïntegreerde greep HA 289
en vlakke inlegstukken zwart
met zijdeelbeglazing
helder glas vlak
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Alliso left | 4 glazed inserts
colour variant grey aluminium
clear glass
article no. F60 sw
with integrated handle HA 289
and flush inlays black

Alliso links | 4 velden beglaasd
kleurvariant grijs aluminium
helder glas vlak 
artikelnr. F60 sw
met geïntegreerde greep HA 289
en vlakke inlegstukken zwart

Alliso left | 4 glazed inserts
colour variant terra brown
satinato white
article no. F60 sw
with integrated handle HA 289
and flush inlays black
with sidelight satinato white

Alliso links | 4 velden beglaasd
kleurvariant terra bruin
satinato wit vlak
artikelnr. F60 sw
met geïntegreerde greep HA 289
en vlakke inlegstukken zwart
met zijdeelbeglazing
satinato wit vlak
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Metris left | colsed
article no. F50 sw
with integrated handle HA 289
and flush inlays black

Metris links | gesloten
artikelnr. F50 sw
met geïntegreerde greep HA 289
en vlakke inlegstukken zwart

Metris left | glazed
colour variant DB 703
satinato white
article no. F66 sw
with integrated handle HA 289
and flush inlays black
with sidelight satinato white

Metris links | beglaasd
kleurvariant DB 703
satinato wit vlak
artikelnr. F66 sw
met geïntegreerde greep HA 289
en vlakke inlegstukken zwart
met zijdeelbeglazing
satinato wit vlak
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Metris left | glazed
colour variant black
clear glass
article no. F66 sw
with integrated handle HA 289
and flush inlays black

Metris links | beglaasd
kleurvariant zwart
helder glas vlak 
artikelnr. F66 sw
met geïntegreerde greep HA 289
en vlakke inlegstukken zwart



Metris right | closed
article no. F51 sw
with integrated handle HA 289
and flush inlays black
with 2 sidelights satinato white

Metris rechts | gesloten
artikelnr. F51 sw
met geïntegreerde greep HA 289
en vlakke inlegstukken zwart
met 2 zijdeelbeglazingen
satinato wit vlak
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Swing 01 right | closed
black frame
panel white aluminium
article no. A48 sw
with integrated handle HA 398 black
with sidelight clear glass

Swing 01 rechts | gesloten
framekleur zwart
deurpaneel wit aluminium
artikelnr. A48 sw
met geïntegreerde greep HA 398 zwart
met zijdeelbeglazing
helder glas vlak 
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Lightrail | closed
black frame
panel silver grey
article no. A50 sw
with integrated handle HA 399
black
optional lighting package

Lightrail | gesloten
framekleur zwart
deurpaneel zilvergrijs
artikelnr. A50 sw
met geïntegreerde greep HA 399
zwart
verlichtingspakket optioneel 



  4544   4544 

Lightrail | closed
colour variant grey aluminium
article no. A50 sw
with integrated handle HA 399 black
with 2 sidelights clear glass

Lightrail | gesloten
kleurvariant grijs aluminium
artikelnr. A50 sw
met geïntegreerde greep HA 399 zwart
met 2 zijdeelbeglazingen
helder glas vlak 



  4746 46 

Vilmo | closed
colour variant slate grey
article no. U13 sw
with integrated handle HA 298
black

Vilmo | gesloten
kleurvariant leigrijs
artikelnr. U13 sw
met geïntegreerde greep HA 298
zwart
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Talio right | closed
colour variant DB 703
article no. U11 sw
with integrated handle HA 297 
black
with 2 sidelights clear glass

Talio rechts | gesloten
kleurvariant DB 703
artikelnr. U11 sw
met geïntegreerde greep HA 297 
zwart
met 2 zijdeelbeglazingen
helder glas vlak 

Talio left | closed
decor anthracite grey
article no. U02 sw
with integrated handle HA 297 black

Talio links | gesloten
kleurvariant antracietgrijs
artikelnr. U02 sw
met geïntegreerde greep HA 297 zwart

Talio left | closed
decor silver grey
article no. U02 sw
with integrated handle HA 297 black
with sidelight satinato white

Talio links | gesloten
kleurvariant zilvergrijs
artikelnr. U02 sw
met geïntegreerde greep HA 297 zwart
met zijdeelbeglazing
satinato wit vlak
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Consis | glazed
sandblasting Consis 1
on clear glass
article no. K25 sw
with integrated handle HA 312 black

Consis | beglaasd
zandstraling Consis 1
op basisglas helder glas
artikelnr. K25 sw
met geïntegreerde greep HA 312 zwart

  5150 

Consis Export | glazed
sandblasting Consis Export 14
on clear glass
partial surface single sandblasted
partial surface double sandblasted
partial surface clear
article no. M47 sw
with integrated handle HA 312
black

Consis Export | beglaasd
zandstraling Consis Export 14
op basisglas helder glas
deelvlakken enkelvoudig 
gezandstraald
deelvlakken dubbel gezandstraald
deelvlakken helder
artikelnr. K47 sw
met geïntegreerde greep HA 312
zwart
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Penda | glazed
colour variant DB 703
satinato white
article no. K97 sw
with integrated handle HA 312
and applications black

Penda | beglaasd
kleurvariant DB 703
satinato wit vlak
artikelnr. K97 sw
met geïntegreerde greep HA 312
en applicaties zwart
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Penda | glazed
colour variant terra brown
clear glass
article no. K97 sw
with integrated handle HA 312
and decorative features black
with 2 sidelights clear glass

Penda | beglaasd
kleurvariant terra bruin
helder glas vlak 
artikelnr. K97 sw
met geïntegreerde greep HA 312
en applicaties zwart
met 2 zijdeelbeglazingen
helder glas vlak 

Numira left | glazed
colour variant basalt grey
sandblasting Numira 1 on clear glass
number and large area clear – background matt
article no. M10 sw
with integrated handle HA 312
and applications black

Numira links | beglaasd
kleurvariant basalt grijs
zandstraling Numira 1 op basisglas helder glas
cijfer en groot veld helder – achtergrond mat
artikelnr. M10 sw
met geïntegreerde greep HA 312
en applicaties zwart 

Penda | glazed
clear glass
article no. K97 sw
with integrated handle HA 312
and decorative features black

Penda | beglaasd
helder glas vlak 
artikelnr. K97 sw
met geïntegreerde greep HA 312
en applicaties zwart
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Numira right | glazed
colour variant telegrey 1
sandblasting Numira 1 on clear glass
number and large area clear – background matt
article no. M11 sw
with integrated handle HA 312
and applications black
with sidelight clear glass

Numira rechts | beglaasd
kleurvariant telegrijs 1
zandstraling Numira 1 op basisglas helder glas
cijfer en groot veld helder – achtergrond mat
artikelnr. M11 sw
met geïntegreerde greep HA 312
en applicaties zwart
met zijdeelbeglazing
helder glas vlak 
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We are glad to hear that. Now you would like to see how 

the panel fits to your house – no problem. Visit our website 

at www.adeco.de/en. One click and you can access our ent-

rance door configurator. 

In a few minutes, you can create a very realistic view of 

your future entrance. You do not have to have special IT 

skills – the configurator is very easy and leads you through 

the process step by step, without the need of typing in any 

personal data. Create numerous variants using different 

surfaces, colors, glasses, handles and extras, and make your 

personal choice, conveniently from home.

This QR code takes you directly to the configurator:

Daar zijn wij blij om. Nu zou u wel willen zien, hoe het model 

bij uw huis past – geen probleem. Bezoek onze internetpagi-

na www.adeco.de/nl. Eén klik is voldoende en de voordeur-

configurator wordt geopend. 

In enkele minuten ontwerpt u een praktisch realistisch beeld 

van uw toekomstige ingang. Kinderlijk eenvoudig, zonder 

speciale kennis en zonder opgave van persoonlijke gege-

vens leiden wij u stap voor stap door de configurator. Maak 

verschillende varianten, combineer afwerkingen, kleuren, 

glazen, greeps en extra‘s en maak uw persoonlijke keuze 

eenvoudig vanuit huis.

Deze QR-code brengt je direct naar de configurator:

HAVE  YOU  FOUND YOUR  OWN SPEC IAL 
                  ENTRANCE  DOOR  PANEL?

U  HEEFT  UW GEWENSTE  VOORDEUR  GEVONDEN?
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C A R E  I N S T R U C T I O N S  

For copying and printing reasons, the appearance of colours, and decors in the illustrations 
of panels and handles is without engagement. For an exact colour adjustment, we recom-
mend using original RAL colour fans or adeco colour sample cards. The effect of glazings 
and colours also depends on different lighting conditions, time of day and time of year 
and the individual location.

LED Lighting
In order to extend the life cycle of LED lightings, we recommend using them from dusk till 
daybreak. Especially dark entrance door colours in exposed locations with substantial sun 
radiation result in higher temperatures of the LEDs, reducing their durability. New LEDs can 
be ordered from specialist shops.

The face widths of the casement profile vary, depending on the installation situation and 
the profile systems used for casement and sash. The required panel width also depends 
on the profile system you use. The appearance of an entrance door may change since the 
individual dimensions of your entrance door may differ from the ones in our catalogue.

For further questions, please contact your specialist dealer. All technical modifications 
reserved.
 

I N S T R U C T I E S  E N  O N D E R H O U D

Om reproductie- en druktechnische redenen zijn de weergaven van kleuren, en decors van 
de deurpanelen en deurgrepen niet bindend. Voor het exact bepalen van de kleur adviseren 
wij gebruik te maken van de originele RAL-kleurkaarten of adeco voorbeeldkaarten. Het 
effect van glas en kleuren hangt ook af van de verschillende lichtomstandigheden, van het 
tijdstip van de dag, het jaargetijde en van de betreffende inbouwsituatie.

LED-verlichting
Om een optimale levensduur van de LED‘s te realiseren, adviseren wij het gebruik in ge-
selecteerde periodes gedurende de avondschemering en het ochtendgloren. In het bij-
zonder bij donkere voordeurkleuren op plaatsen die intensief aan zonnestralen worden 
blootgesteld, ontstaat een verhoogde temperatuurontwikkeling van de LED‘s. Daardoor 
wordt de levensduur daarvan bekort. Vervangende verlichtingsmiddelen kunt u via de 
vakhandel bestellen.

De aanzichtsbreedte van het kozijn kan afhankelijk van de inbouwsituatie en het gebruikte 
profielsysteem verschillen. De dikte van het paneel hangt ook af van het gebruikte pro-
fielsysteem. De optische indruk van de voordeur verandert, wanneer de maten van de 
voordeur afwijken van die in de catalogus.

Bij overige vragen geeft uw dealer graag en deskundig advies. Technische wijzigingen 
voorbehouden.



w w w . a d e c o . d e / e n                          w w w . a d e c o . d e / n l

Your adeco specialist dealer | Uw adeco vakhandel:
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