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1) Bezpečnostní systémy
(Rostex, FAB, AXA)

                                Systémy bezpečnostní R1, klika+koule 
                                          (s nálitkem  +  vložkou)

                                        050009 – systém R1/90 chrom
                                        050203 – systém R1/90 titan (zlatá), oblé štíty
                                        050080 – systém R1/90D komaxit(ant.hnědá,ant.zlatá)
                                        050104 – systém R1/72 chrom
                                        050108 – systém R1/72 titan (zlatá), oblé štíty
                                        050195 – systém R1/72D komaxit(ant.hnědá,ant.zlatá)
                                        050008 – systém R1/90,72 chrom, kování s madlem      
                                        050013 – systém R1/90,72 chrom, kování s řetízkem
                                        050212 – systém R1/90,72 chrom, oblé štíty
                                        050090 – systém R1/90,72 satinovaný chrom, oblé štíty

                                Systémy bezpečnostní R4, klika + klika
                                             (s nálitkem + vložkou)  

050010 – systém R4/90 chrom
050040 – systém R4/90 titan (zlatá), oblé štíty
050146 – systém R4/90D komaxit (ant.hnědá,ant.zlatá)
050124 – systém R4/72 chrom
050087 – systém R4/72 titan (zlatá), oblé štíty
050194 – systém R4/72D komaxit (ant.hnědá,ant.zlatá)
050112 – systém R4/90,72 chrom, oblé štíty
050105 – systém R4/90,72 satinovaný chrom, oblé štíty

Systémy bezpečnostní 802, klika + koule                                                      
                        (bez nálitku, neobsahuje vložku)

  

                                   050015 – systém 802/90 chrom
    050208 – systém 802/90 titan (zlatá), oblé štíty
    050144 – systém 802/72 chrom

oblé štíty



                                 Systémy bezpečnostní 807, klika + klika
                                  (bez nálitku, neobsahuje vložku)

050017 – systém 807/90 chrom
050012 – systém 807/90 titan (zlatá), oblé štíty
050145 – systém 807/72 chrom

               Systémy bezpečnostní FAB, klika + koule, klika + klika
             (s nálitkem,obsahuje vložku na speciální trojřadé klíče)

                               050034 – systém OS1/90,72 chrom klika + koule
050050 – systém OS1/90,72 chrom klika + klika

Systémy bezpečnostní AXA, klika + madlo, klika + klika
(s nálitkem, neobsahuje vložku)

050224 – systém AXA klika + madlo plus
050225 – systém AXA klika + klika  plus 

- systémy AXA vedeme v barvách: F1 - stříbrná
                                                          F3 – zlatá
                                                         F4 – bronz
                                                         F9 – matná stříbrná 





Přídavné bezpečnostní kování

                             050018 – R3 chrom,s nálitkem (obsahuje vložku, zadlabací zámek)
                                 050158 – R3 chrom,oblé štíty, s nálitkem (obsahuje vložku, zadl.zámek)
                                 050213 – R3 titan(zlatá),oblé štíty,s nálitkem(obsah.vložku,zadl.zámek)

                                                  040034 – zámek přídavný 1572 mosaz
                                                   040074 – zámek přídavný 1572 nikl
                                                              040030 – zámek přídavný 1572 bez vložky mosaz
                                                              040128 – zámek přídavný 1572 mosaz „B“ – proti odvrtání
                                                              040033 – zámek přídavný 1574 s pákou

040032 – zámek přídavný 1575 s řetízkem
040045 – zámek přídavný 1575 s řetízkem nikl

(050160 – náhradní vložka 2032 do zámku 1572)



2) Stavební vložky FAB
                                         Vložky bezpečnostní (bezpečnost 4)

     050085 – vložka 2402 Dynamic 4kl. 
    050078 – vložka 21320 Variant 3kl.                       

        (blokovací boční systém)

        Vložky bezpečnostní (bezpečnost 3)

050001 – FAB 200D/29+35 Ni 5kl. „B“(proti odvrtání)
050021 – FAB 200D/30+30 5kl.
050140 – FAB 200D/29+35 5kl.
050052 – FAB 202D/30+35 knoflík (knoflík na straně 35)
050006 – FAB 202D/35+30 knoflík (knoflík na straně 30)
050005 – NZS 3A (vložka ke kování OS1,trojřadý klíč)

                                050049 – 2004 jednostranná
                               050172 – 2008 jednostranná (stavitelný zub)

                                        Vložky obyčejné (bezpečnost 2)

                               
                                     050035 – FAB 100D/29+35  3kl.
                                     050113 – FAB 50D/29+35  3kl.
                                     050076 – vložka 2005 jednostranná

                                        Sady vložek – společný klíč

                050002 – FAB Trio 3 2020 (3x obyčejná vložka)
                   050004 – FAB Trio 2 2018 (3x bezpečnostní vložka)

                                        050003 – FAB Duo kombi (2x obyč.vložka+1x vis.zámek)
                                       - jiné kombinace sjednocuje naše firma na zakázku

                        
                      Sjednotit lze:                  
                   zámky visací 1475 H a 1476 H s vložkou FAB 2018 nebo 2024 (bezpečnostní)
                  zámky visací 1466/52, 1466/63, 1472 a 1473 s vložkou FAB 2020 (obyčejné)

sada Kombi

jednostranná vložka

NZS 3A

Dynamic Variant

standardní 
rozměr 30+10



                           Vložky prodloužené – bezpečnostní (bezpečnost 3)
(pro dveře o síle větší než 45mm)

050042 – vložka FAB 200D/30+40
050075 – vložka FAB 200D/30+45
050092 – vložka FAB 200D/30+50
050072 – vložka FAB 200D/30+55
050059 – vložka FAB 200D/30+60
050093 – vložka FAB 200D/30+65

        050098 – vložka FAB 200D/35+35
050073 – vložka FAB 200D/35+40
050060 – vložka FAB 200D/35+45
050094 – vložka FAB 200D/35+50
050099 – vložka FAB 200D/35+55
050192 – vložka FAB 200D/35+60

                                                               050074 – vložka FAB 200D/40+40
050063 – vložka FAB 200D/40+45
050095 – vložka FAB 200D/40+55
050101 – vložka FAB 200D/40+60

                                                               050102 – vložka FAB 200D/45+45
050188 – vložka FAB 200D/45+50
050103 – vložka FAB 200D/45+55
050096 – vložka FAB 200D/50+40

- vložky jsou vyráběny po 5mm na každou stranu (měřeno od středového šroubu)
- ostatní neuvedené rozměry vložek jsou na objednávku
- vložky jsou dodávány se 3 dlouhými klíči „R“
- možnost realizace většího počtu vložek na 1 klíč

Pyramida bezpečnosti

                                





                                                        3) Zámky visací
                                                      (Tokoz, FAB, ostatní)

                                                                                                                        „bezpečnostní“
                                                                                                                           (kalené oko)
                                   040021 – 112/45
                                                                                                                         040277 – 113/50
                                   040015 – 112/50                                                                            Record

                                                                                                                           040083 – 395/30
                                    040007 – 375/35 040005 – 395/40

040044 – 375/45 040069 – 395/50

   040087 – Delta 40                              040254 - Extreme
   040076 – Delta 50

  „vodotěsný“

                                         
040096 – Golem 60    040233 – Pluto 40
040255 – Golem 70    040232 – Pluto 50

„bezpečnostní“    „bezpečnostní“

040300 – Alfa 40                                                    040068 – Beta 30
040037 – Alfa 50 040073 – Beta 40
040327 – Alfa 60 040072 – Beta 50

                                   

                                 



                                    040070 – 1466/38    040132 – 1466/38 H    040049 – 1466/38 SU
                                    040016 – 1466/45    040136 – 1466/45 H    040120 – 1466/45 SU    
                                    040018 – 1466/52    040133 – 1466/52 H    040166 – 1466/52 SU  
                                    040019 – 1466/63    040142 – 1466/63 H        

V systému generálního klíče lze použít zámky 1466/52; 1466/63

                                   040012 - 1472                                      040119 - 1473
040176 – 1475 H                                              040028 – 1476 H

Tyto zámky lze použít v systému generálního klíče (1472,1475H,1473,1476H)

                         040067 – 77005 (25mm)                               040149 – 93125(25mm) M
                         040040 – 77010 (32mm) 040150 – 93132(32mm) M
                         040047 – 77020 (38mm) 040093 – 93138(38mm) M
                         040043 – 77030 (50mm) 040095 – 93145(45mm) M
                         040048 – 77040 (63mm) 040097 – 93152(52mm) M

040098 – 93163(63mm) M
M = „modrý“

                             040152 – 9425 (25mm) Ms
040153 – 9430 (30mm) Ms 040332 – 9380 Ms
040154 – 9440 (40mm) Ms

  040285 – zámek kombinační
                      78110

Číslice vyznačené tučným písmem udávají šíři zámku v milimetrech
(viz. údaj „A“ na výše uvedeném obrázku)

040337 – 40mm vodotěsný
040338 – 50mm vodotěsný

(Hardened = kalené oko) (SU = společný uzávěr)





4) Zámky zadlabací
(Hobes, FAB)

Rozteč 72mm, zádlab 60mm

                                           040085 – K 103 P-L (obyčejný klíč)
                                           040046 – K 104 P-L (dozický klíč)

040006 – K 105 P-L (vložkový)
040053 – K 106 V pro posuvné dveře (vložkový)
040235 – K 106 K pro posuvné dveře (obyčejný klíč)
040038 – K 111 P-L  zámek na WC

Rozteč 72mm, zádlab 80mm

040084 – K 133 P-L (vložkový)
040057 – K 134 P-L (obyčejný klíč)
040063 – K 135 P-L  zámek na WC
040066 – 190/140 P + L (vložkový), FAB

                                        Rozteč 90mm, zádlab 60mm

                                             040121 – 01-15 P-L (obyčejný klíč)
040071 – 02-03 P-L (dozický klíč), se zvýšenou bezpečností
040029 – 02-04 P-L (vložkový)
040055 – 01-16 P-L  zámek na WC
040099 – 5131 P-L  (vložkový), FAB

Rozteč 90mm, zádlab 80mm

040104 – 536 P-L (obyčejný klíč)
040091 – 548 P-L (dozický klíč), se zvýšenou bezpečností

                                            040092 – 24026 P-L (vložkový)
040165 – 540 P-L  zámek na WC
040295 – 5140 P-L (vložkový), FAB

            
       * 

K 106

K 111



Zámky se zádlabem 50mm

040022 – G 222    040042 – G 231
/vložkový/ s válečkem   /vložkový/ závorový

040041 – G 233 040201 – 203/5
/vložkový/  závorový s válečkem /vložkový/

rozteč 90mm

Ostatní zadlabací zámky

                                   040011 – 01-08 L mezipokojový zámek
                                   040031 – 01-08 P mezipokojový zámek

                                040050 - 2784                                                          040089 - 24129
                                 /vložkový/ váleček                                           /dozický klíč/ závorový                                                    
                   Zá          zádlab 80mm                                                              zádlab 80mm
                                                                                                             - se zvýšenou bezpečností

                                040181 - 2634                                                          040100 – K 132
                                /vložkový/ závorový                                              /vložkový/ závorový
                                zádlab 80mm                                                          zádlab 60mm
                              - se zvýšenou bezpečností

       040118 – 2834 „C“
       /vložkový/; závorový s čepy
       zádlab 80mm
     - se zvýšenou bezpečností

040301 – BZD 048
/vložkový/ závorový
zádlab 48mm 
- se zvýšenou bezpečnostní



040086 – K 051 /obyčejný klíč/; závorový
                rozteč 72mm; zádlab 75mm

040090 – K 052 /vložkový/; závorový
                rozteč 72mm; zádlab 75mm

                                             040081 – K 053 /WC zámek/; závorový
                                    rozteč 72mm; zádlab 75mm 

          040056 –  ZZB 2/90
          /vložkový/, závorový    
          rozteč 90mm, zádlab 40mm

     

                                             040101 – K 131 P-L                                                    
                                             /vložkový/ vratový
                                            rozteč 90mm, zádlab 100mm
                                             - se zvýšenou bezpečností

                                          
                                            040103 – zámek vratový 1/1 L
                                            040141 – zámek vratový 1/1 P
                                            /dozický klíč/
                                            rozteč 105mm, zádlab 100mm

040060 – K 119 P-L
/vložkový/ vícebodový
rozteč 90mm, zádlab 80mm
- se zvýšenou bezpečností



040054 – zámek balkónový K 311 skříň     040274 – zámek balkón. K 310 okno skříň

100087 – oříšek balkónového zámku

„C“ – užší čelo (18mm)

Zámky, které vedeme s užším čelem „C“:
K 103, K 105, K 111, K 133, K 134, K 135, 01 – 15, 536, 24026





5) Protiplechy ( bílý Zn)

Jednokřídlé dveře                                           Dvoukřídlé dveře
/plech lomený/, rozteč 90mm                                              /plech rovný/, rozteč 90mm

rozteč 72mm

100708 – plech 1/1 L Zn
100709 – plech 1/1 P Zn                  

Dvoukřídlé dveře                                                  Dvoukřídlé dveře                          
/plech rovný/, rozteč 90mm                                               /plech rovný/, rozteč 72mm

100356 – plech K 180 L Zn /oblé rohy/
100356 – plech K 180 P Zn /oblé rohy/

100152 – plech K 183 L 2/2 Zn
100693 – plech K 183 P 2/2 Zn

100089 – plech 2/2 L Zn
100090 – plech 2/2 P Zn



Univerzální protiplechy
pro rozteč zámků 72mm i 90mm, pravolevé

                                              Ostatní protiplechy

100325 – plech K 191
100339 – K 192 /hranaté rohy/ 
100339 – K 192A /oblé rohy/

100245 –  plech K 193
s plastovou vaničkou

100607  - plech K 194
              bezpečnostní

100462 – plech  K 195
          bezpečnostní

100165 – plech 2634 1/1 Zn
                jednokřídlé dveře 
                /plech lomený/

100171 – plech 2634 2/2 Zn
                dvoukřídlé dveře
                /plech rovný/

100130 – plech 2784 2/2 Zn
               dvoukřídlé dveře
               /plech rovný/





6) Zámky nábytkové

   
                                         
                     

                                          040025 – 462 Ni
                                          040026 – 462 Ms 040193 – 118/50

                                       040207 – 117/30                                                  040200 – 323/30 P+L
040206 – 117/40                                                  040239 – 323/40 P+L

                                    040334 – 701 Klíč                                                040208 – 702 Vložka
zámek náb.rozvorový                                           zámek náb.rozvorový
/bez táhel/ /bez táhel/

040264 – tyč rozvorová k nábytkovému zámku 701, 702 (délka 1700mm nebo 2200mm)

040123 – SISO 855    
                 roletový

040159 – SISO 850



7) Zámky ostatní
040094 – zámek mincovní na WC a šatní skříně (komaxit)

zámek se vyrábí v provedení klika+klika, klika+koule, pravý a levý
mince v nominální hodnotě 2, 5, 10, 20 + žetony + Eura
určeno pro dveře o síle 40 – 45mm
dodáván v kompletu se zadlabacím zámkem

                                                040125 – zámek elektrický dveřní EFP 511 (8V – 12V)

     Zámek je vybaven nastavitelnou západkou. Nastavitelná
                                               západka vymezuje vůli mezi dveřmi a zárubní až o 3mm. 
                                               Otevírá jen po dobu napěťového impulsu. Je dodáván 

s velkou lištou do dveří (protiplechem).

040106 – zámek 1370                                                 040182 – zámek vrchní 
„MYŠÁK“

                                                                              

                                                                                                                    
                                                                                                                  zámky schránkové

                             040156 – zámek MOTO                                           040198 – zámek č.245
50/8/1000 řetěz                                               040199 – zámek č. 256

                               „MINI“

040266 – 7313/500 Ms
040276 – 7313/700 Ms 040013 - 7318
040279 – 7313/900 Ms





8) Zástrče, Petlice, Závory, Zarážky, Stavěče

                                           Zástrče lakované

100129 – zástrč 140/100 lak
100019 – zástrč 140/120 lak
100018 – zástrč 140/140 lak
100017 – zástrč 140/160 lak

K těmto zástrčím samostatně dodáváme protiplechy:   100010 – plech k zástrči rovný 
                                                                                       100011 – plech k zástrči lomený

                                          Zástrče zinkované

   100591 – zástrč 140 lomená 12192 Zn uzamykatelná

100419 – zástrč 140 rovná 12189 Zn uzamykatelná

   100111 – zástrč K 101 krátká Zn
   100280 – zástrč K 102 dlouhá Zn
   100338 – zástrč K 103 vratová Zn

   100009 – zástrč K 307                                                

060096 – zástrč UZ 25 Zn
060097 – zástrč UZ 35 Zn

- možno dodat i v černém laku

K 101

K 102 K 103

060222 - zástrč skříňová 80mm 4155



Zástrče ostatní

100407 – zástrč uzamykatelná   70 Ms
100408 – zástrč uzamykatelná   80 Ms
100409 – zástrč uzamykatelná 100 Ms
100410 – zástrč uzamykatelná 120 Ms

     100016 – zástrč uzamykatelná UZ   85
     100015 – zástrč uzamykatelná UZ  110



Petlice lakované (obyčejné)

100014 – petlice lakovaná 280/100
100013 – petlice lakovaná 280/120
100103 – petlice lakovaná 280/140
100012 – petlice lakovaná 280/160

Petlice zinkované

100603 – petlice kloubová 100 Zn
100605 – petlice kloubová 150 Zn

Petlice bezpečnostní - TOKOZ

100241 – petlice 100/350
100219 – petlice 110/190
100650 – petlice 110/205
100218 – petlice 110/240
100665 – petlice 110/275
100240 – petlice 110/290
100405 – petlice 120/190

100458 – petlice GOLEM (cena výrobku nezahrnuje visací zámek Golem)



Závory bezpečnostní Tokoz

100158 – závora uzamykatelná 210
100172 – závora uzamykatelná 220 ( samostatně lze zakoupit visací zámek do této závory)
100203 – závora uzamykatelná 230
100453 – závora uzamykatelná 240

Zarážky

100511 – zarážka dveří 300 Zn
100512 – zarážka dveří 400 Zn

   Zadlabávací zástrče (záklopky)

100221 – záklopka dveří 160mm Zn
100226 – záklopka dveří 200mm Zn
100553 – záklopka dveří 250mm Zn
100690 – záklopka dveří 300mm Zn
100418 – záklopka dveří 400mm Zn

      
                                                  Stavěče dveřní

100143 – stavěč K 501

závora 210 závora 220 závora 230 závora 240

100406 – zarážka dveřní Ms
100406 – zarážka dveřní Br
100406 – zarážka dveřní Cr

100071 – stavěč SD1 s gumou





9) Dveřní kování

Kliky + štíty hliníkové

100067 – klika samostatná 26090
100333 – štít samostatný 26085 V-90
100322 – štít samostatný 26084 K-90
100310 – štít samostatný K 489 V-72
100054 – štít samostatný K 416 K-72
100064 – klika + štít 26104 V-90 knoflík
100063 – klika + štít 26103 K-90 knoflík
100286 – klika + štít K 757 V-72 knoflík
100344 – štít samostatný K 491 WC 72/90
100074 – štít samostatný K 411 vratový
100078 – klika samostatná K 412 vratová
100366 – štít mezipokojový 26069
100075 – štít závorový 26089 Vložka
100076 – štít závorový 26088 Klíč
100370 – knoflík 26092

100616 – vložka pod kliky Al
120040 – šroub-červík M5x7 (komas)
120137 – šroub-červík M6x8 (cobra) 

klika 26090 

štít samostatný
klika+štít knoflík

štít 
samostatný 
WC

klika+štít vratový

štít 
mezipokojový  štít závorový knoflík 26092 vložka pod kliky Al, 

červík 



Kliky + štíty plastové (Holar)

100672 – klika samostatná Klasik
100053 – štít Klasik V-90 plast
100033 – štít Klasik K-90 plast
100723 – štít Klasik V-72 plast
100724 – štít Klasik K-72 plast
100400 – klika + štít Holar dveřní dělený
100403 – klika + štít Holar mezip.páčka
100641 – klika + štít Holar mezip.ukazatel
100503 – klika + štít Holar knoflík dělený
100442 – klika + štít Holar knoflík V 72/90
100402 – koule otočná Holar plast
100727 – klika samostatná Standard
100610 – klika + štít Standard  Klíč, Vložka

Standardně vedeme v barvách bílá, hnědá, béžová.
U ostatního barevného provedení je čekací lhůta cca 3 týdny a cena je cca o 75% vyšší. 
(barevné provedení např. černá, červená, modrá, žlutá, zelená…..)

klika samostatná 
Klasik

štít 
samostatný 
Klasik

klika+štít Holar 
dveřní dělený

klika+štít Holar 
mezip.páčka

koule otočná
Holar Plast

klika+štít Standard

klika+štít Holar 
mezip.ukazatel

klika samostatná 
Standard



Kliky + štíty nerezové (Rostex)

100056 - klika  + štít 804-V-90
100057 – klika + štít 804-K-90
100228 – klika + štít 804-V-72
100206 – klika + štít 804-K-72
100153 – klika + štít 804-V-90 knoflík
100377 – klika + štít 804-V-72 knoflík
100740 – klika + štít 804 s otočnou koulí
100066 – klika + štít 804-WC-90/72
100205 – klika + štít 804 mezipokojový (možnost dodat i mezipokojový s ukazatelem)
100061 – klika + štít 804 čtvercový Klíč, Vložka

klika+štít 804
klika+štít 804 
knoflík

klika+štít 804 WC
klika+štít 804 
mezipokojový

klika+štít 804
čtvercový



Kliky + štíty ostatní

Dveřní kování VIOLA:

100331 – klika + štít Viola K–72–Br            100330 – K–72-Ms
100307 – klika + štít Viola K–90–Br            100284 – K–90–Ms
100455 – klika + štít Viola V–72–Br           100534 – V–72–Ms
100308 – klika + štít Viola V–90–Br            100283 – V–90–Ms
100581 – klika + štít Viola V–72–Br koule  100236 – V–72–Ms koule
100298 – klika + štít Viola V–90–Br koule  100227 – V–90–Ms koule
100369 – klika + štít Viola WC–Br             100378 – WC-Ms

Dveřní kování LANDHAUS, MÜNSTER:

100710 – LND K-72-Br                   100677 – LND K-72-Ms
100679 – LND K-90-Br                   100676 – LND K-90-Ms
100282 – LND V-72-Br                   100273 – LND V-72-Ms
100680 – LND V-90-Br                   100675 – LND V-90-Ms

100507 – Münster K-72-Br              100560 – Münster K-72-Ms
100578 – Münster K-90-Br              100544 – Münster K-90-Ms
100621 – Münster V-72-Br              100576 – Münster V-72-Ms
100558 – Münster V-90-Br              100545 – Münster V-90-Ms

Dveřní kování JANA:

100266 – klika + štít JANA matný nikl K – 72
                  K – 90 
                  V – 72 
                  V – 90 

100434 – klika + štít JANA matný nikl knoflík 72, knoflík 90
100426 – klika + štít JANA matný nikl WC



Dveřní kování ALEXIS:

100415 – klika + štít Alexis dělený Klíč, Vložka
100088 – klika + štít Alexis dělený WC

100060 – klika + štít Alexis matný Nikl
100229 – klika + štít Alexis koule
100533 – klika + štít Alexis WC

Ostatní dveřní kování firmy Cobra pouze na objednávku.

Dveřní kování RUSTIKO:

100502 – klika + koule K914 Rustiko černé
100506 – klika + klika  K912 Rustiko černé



Pákové uzávěry – Basculesy

100028 – uzávěr pákový – Bascules 12154 surový
100055 – uzávěr pákový – Bascules Zn
100456 – uzávěr pákový – Bascules lakovaný

                      Kartáče pod dveře

160001 -  kartáč pod dveře PROMI, těsnící lišta 950mm ( bílá, hnědá)

                             Kukátka dveřní

150077 – kukátko dveřní FLY komplet Ni
150078 – kukátko dveřní FLY komplet Ms
150079 – kukátko dveřní FLY komplet černé

(komplet = 1x kukátko + 2x podložka + 1x krytka)

                                                     Průhledítka se jmenovkou

150076 – průhledítko 200 se jmenovkou Cr
150017 – průhledítko 200 se jmenovkou oblé Cr
150049 – průhledítko 200 se jmenovkou oblé Ti





10) Závěsy dveřní a okenní
(TKZ Polná, Cobra)

Závěsy zasekávací

                                         100040 – závěs dveřní 100 L surový /TKZ/
                                         100045 – závěs dveřní 100 P surový TKZ/
                                         100041 – závěs dveřní 120 L surový /TKZ/
                                         100046 – závěs dveřní 120 P surový TKZ/

                                         100047 – závěs vratový 150 L surový /TKZ/
                                         100048 – závěs vratový 150 P surový /TKZ/

                                         100336 – závěs čepový 180 smont. /TKZ/

                                         100133 – závěs okenní 60 L   surový /TKZ/
                                         100132 – závěs okenní 60 P   surový /TKZ/
                                         100135 – závěs okenní 80 L   surový /TKZ/
                                         100134 – závěs okenní 80 P   surový /TKZ/
                                         100163 – závěs okenní 100 L surový /TKZ/
                                         100162 – závěs okenní 100 P surový /TKZ/

                                         100461 – závěs pro okna zdvoj. 80x20 Zn /TKZ/

Závěs dveřní 100 P Závěs vratový 150 P Závěs čepový 180 Závěs okenní



Závěsy šroubovací /TKZ Polná/

                                      

                                     100625 – závěs dveřní Trio 15 Zn /TKZ/
                                    100191 – závěs dveřní Trio 20 Zn /TKZ/
                                     100188 – závěs dveřní 60/10 M10x1 SD(spodní díl) /TKZ/
                                    100142 – závěs dveřní 60/10 VD M8 Zn(vrchní díl) /TKZ/
                                     100504 – závěs dveřní 60/10 M10x1 Zn /TKZ/
                                     100102 – závěs dveřní 60mm šroub. M8 /TKZ/
                                     100657 – závěs dveřní 80/10 VD Zn /TKZ/        
                                     100521 – závěs dveřní tříd. 14x60 Zn /TKZ/
                                    100513 – závěs dveřní tříd. 18x55 Zn /TKZ/
                                     100563 – závěs dveřní tříd. 18x55 Ni /TKZ/

                                    100140 – závěs okenní 40 šroub. M8 /TKZ/
                                    100141 – závěs okenní 60 šroub. M8 /TKZ/

- závěsy TKZ dodáváme v povrchové úpravě bílý a žlutý ZN

Závěs TRIO 15,20 Závěs dv. 60/10 SD Závěs dv .60/10 VD Závěs dv. 60 M8 s hřebem

Závěs okenní 40 M8 s hřebemZávěs 18x55Závěs 80/10 VD Závěs 14x60



                                    Závěsy šroubovací /Cobra/

                                          100715 – závěs 605 pr.   9mm Ms /Cobra/ 
                                          100312 – závěs 605 pr.   9mm Br /Cobra/
                                          100639 – závěs 605 pr. 11mm Ms /Cobra/
                                          100638 – závěs 605 pr. 11mm Br /Cobra/
                      
                                          100159 – závěs 190 pr. 13mm Ms /Cobra/
                                          100622 – závěs 190 pr. 13mm Br /Cobra/
                                          100389 – závěs 190 pr. 13mm spec.Bronz /Cobra/
                                          100549 – závěs 190 pr. 14mm Ms /Cobra/
                                          100614 – závěs 190 pr. 14mm Br /Cobra/
                                          100548 – závěs 190 pr. 16mm Ms /Cobra/
                                          100624 – závěs 190 pr. 16mm Br /Cobra/
                                          100535 – závěs 190 pr. 16mm spec.Bronz /Cobra/
                                          
                                          100294 – závěs 320 pr. 18mm Zn /Cobra/
                                          100703 – závěs 320 pr. 18mm Br /Cobra/
                                          100317 – závěs 320 pr. 20mm Zn /Cobra/
                                          100623 – závěs 320 pr. 20mm Br /Cobra/
                                          100354 – závěs 320 pr. 20mm W PZn (bezpečnostní) /Cobra/

                                          100466 – závěs 055 pr. 13mm Zn /Cobra/
                                          100235 – závěs 055 pr. 13mm Br /Cobra/
                                          100420 – závěs 055 pr. 14mm Zn /Cobra/
                                          100569 – závěs 055 pr. 14mm Br /Cobra/
                                          100424 – závěs 055 pr. 16mm Zn /Cobra/
                                          100567 – závěs 055 pr. 16mm Br /Cobra/

Závěs 190 pr. 13 Závěs 055 pr. 16Závěs 605 pr. 11

Závěs 100 pr. 15

Závěs 320 pr. 20

Závěs 300 pr. 16 Závěs 530 pr. 9



                                      
                                          100460 – závěs 300 pr. 16mm Zn, Br /Cobra/
                                          100451 – závěs 100 pr. 15mm Zn /Cobra/

100364 – závěs 530 pr.   9mm Br /Cobra/
- Ostatní závěsy Cobra pouze na objednávku

Závěsy KZ

                                           

                                      100043 – závěs KZ 40 Zn /TKZ/
                                      100042 – závěs KZ 60 Zn /TKZ/
                                      100044 – závěs KZ 80 Zn /TKZ/

                                      100222 – závěs KZ 40 UŘ SM (staroměď) /TKZ/
                                      100166 – závěs KZ 60 UŘ SM (staroměď) /TKZ/

100301 – závěs dveřní 20 Zn 
                                      100272 – závěs dveřní 30 Zn 
                                      100260 – závěs dveřní 40 Zn 

                                      100219 – závěs dveřní 219 s vysazovacím čepem /TKZ/
                                      100220 – závěs dveřní 220 s vysazovacím čepem /TKZ/    

Závěs KZ 60 Závěs KZ 60 UŘ Závěs 20,30,40 Zn Závěs 219 Závěs 220



Závěsy ostatní

     100243 – závěs dveřní JP 5 L Zn
     100157 – závěs dveřní JP 5 P Zn

  

100316 – závěs jednoramenný   80 Zn
100596 – závěs jednoramenný 150 Zn

100443 – závěs dvouramenný 80 Zn

   100115 – závěs stejnoramenný „bednový“ 200 – „15508“ Zn
   100116 – závěs stejnoramenný „bednový“ 250 – „15509“ Zn
   100128 – závěs stejnoramenný „bednový“ 300 – „15510“ Zn
   100035 – závěs stejnoramenný „bednový“ 350 – „15511“ Zn
   100034 – závěs stejnoramenný „bednový“ 400 – „15512“ Zn
  100036 – závěs stejnoramenný „bednový“ 500 – „15513“ Zn

060113 – závěs tyčový 32x0,6  0,91m Ms, Ni
060236 – závěs tyčový 32x0,7  3,50m Ms

háček uzávěru



100020 – uzávěr bednový žl.Zn
100062 – háček uzávěru žl. Zn

100653 – závěs vratový   250mm s čepem
100518 – závěs vratový   300mm s čepem
100488 – závěs vratový   400mm s čepem
100489 – závěs vratový   500mm s čepem
100490 – závěs vratový   600mm s čepem
100529 – závěs vratový   800mm s čepem
100530 – závěs vratový 1000mm s čepem

  100536 – závěs vratový   250mm se skobou
  100537 – závěs vratový   300mm se skobou
  100538 – závěs vratový   400mm se skobou
  100539 – závěs vratový   500mm se skobou
  100540 – závěs vratový   600mm se skobou
  100541 – závěs vratový   700mm se skobou
  100542 – závěs vratový   800mm se skobou
  100543 – závěs vratový 1000mm se skobou

100579 – závěs žebříkový 235mm černý

      100200 – závěs pružinový   75 „lítačkový“
      100201 – závěs pružinový 100 „lítačkový“
      100202 – závěs pružinový 125 „lítačkový“
      100252 – závěs pružinový 150 „lítačkový“

  - závěsy pružinové vedeme pouze v surovém provedení

uzávěr bednový



100004 – závěs okenní TOKOZ II horní
100005 – závěs okenní TOKOZ II střední
100006 – závěs okenní TOKOZ II spodní

                           Náhradní díly k závěsům okenním TOKOZ II

100003 – pouzdro ocelové „T“                                                               
                                                                                           
                                                                       

100492 – klika TOKOZ II L+P

   

100326 – ložisko vodící TOKOZ II



příslušenství k závěsům

Návleky plastové vedeme skladem v barvách:lesklý chrom, saténový nikl, stará měď,                       
                                                                           stará mosaz (bronz)
Návleky kovové objednáváme v barvách: lesklá mosaz, lesklý nikl, stará mosaz (bronz),
                                                                       lak.antik, lak.bílá, lak.černá

070373 – šablona vrtací 60/10 dveřní 070420 – šablona vrtací Trio 15, Trio 20

100634 – držák závěsu M10x1 lomený 100106 – vložka závěsu 22/7 Zn

100668 – pojistka dveřních závěsů 100590 – čep pro závěs šroub. 9x32

100148 – návlek Trio 15 plast 100642 – návlek Trio 15 kovový s ozdobným ukončením



Návleky kovové se vyrábí: - s ozdobným ukončením (viz.obrázek)
                                             - s rovným koncem

Veškeré návleky na závěsy Trio 20 pouze na objednávku!!



11) Okenní kování
980004 – kování M300 B50 (A500) na okna
980052 – kování M300 B60 (A600) na okna
980053 – kování M300 B70 (A700) na okna
980107 – kování M300 B80 (A800) na okna
980040 – kování M300 B90 (A900) na okna
980013 – kování M301 B00 (A1000) na okna
980045 – kování M301 B10 (A1100) na okna
980001 – kování M301 B20 (A1200) na okna
980086 – kování M301 B30 (A1300) na okna
980039 – kování M301 B40 (A1400) na okna
980129 – kování M301 B50 na okna
980192 – kování M301 B60 na okna

   980048 – kování M301 B70 na okna
   980141 – kování M302 B10 (C2050) na okna
   980042 – kování M302 B30 (C2250) na okna
   980046 – kování M307 A40 na okna
   980143 – kování M309 A40 na okna
   980002 – kování M311 A40 na okna
   980095 – kování M313 A40 na okna
   980041 – kování M315 A40 na okna
   980142 – kování M317 A40 na okna

                                                   980011 – kování M319 A40 na okna
                                                   980043 – kování M321 A40 na okna
                                                   980097 – kování M323 A40 na okna

   980136 – kování M325 A40 na okna   

  100177 – klika Euro elox
  100214 – klika Euro lakovaná (bílá, hnědá, bronz)

  
                                 

                                 040052 – uzávěr rámový „G“
                                  040065 – uzávěr rozvory 4
                                  040161 – koncovka rozvory Roto
                                 980026 – krytka spojovací 256 017
                                               (součást koncovky rozvory) uzávěr rámový „G“

uzávěr rozvory

hranový uzávěr

hranová rozvora









                                              Kování OS 1
   (funkce otevíratelně výklopná)

980108 – kování Tokoz OS1 60 L žl. Zn
980035 – kování Tokoz OS1 60 P žl. Zn
980032 – kování Tokoz OS1 90 L žl. Zn
980034 – kování Tokoz OS1 90 P žl. Zn

100007 – mechanismus Tokoz V. náhr.díl

100323 – čep pro mechanismus Tokoz V

100437 – táhlo Tokoz V   600 žl. Zn
100375 – táhlo Tokoz V   850 žl. Zn

                                         100421 – táhlo Tokoz V 1250 žl. Zn
                                         100510 – táhlo Tokoz V 1450 žl. Zn

                                               Šrouby okenní

120001 – šroub okenní komplet
120099 – šroub okenní BM 6/55
120145 – podložka kovová okenního šroubu
060249 – vložka plast okenního šroubu
120052 – vložka závitová

100319 – spojka okenní 22

                                             Obrtlík k přišroubování

100001 – obrtlík k přišroubování 20mm 11125 žlutý Zn
100303 – obrtlík k přišroubování 25mm 11126 žlutý Zn

mechanismus Tokoz V

spojka okenní



                                         Rozpěry okenní, nábytkové

                                    100199 – rozpěra 11012 Zn
                                    100030 – rozpěra K 502 Zn
                                    100412 – rozpěra K 503 Zn
                                    100160 – rozpěra K 507 Zn
                                    100615 – rozpěra K 508 stavitelná
                                    100031 – rozpěra kyvných oken (bílá, hnědá)
                                    100306 – rozpěra okenní s pojistkou (bílá, hnědá)
                                    060184 – rozpěra NK 462 nábytková
                                    060466 – rozpěra NK 466 nábytková
                     
                                    
                                    

rozpěra 11012 rozpěra K 502 rozpěra K 503 Rozpěra K 507

rozpěra K 508
rozpěra kyvných oken rozpěra okenní s pojistkou rozpěra NK 462

rozpěra NK 466



Skoby okenní

              100107 – skoba okenní 20 žlutý Zn
              100209 – skoba okenní 20 bílý Zn
              100269 – skoba okenní 25 žlutý Zn 
              100211 – skoba okenní 25 bílý Zn
              100212 – skoba okenní 30 bílý Zn

100743 - skoba okenní NT 245 šroubovací Ms+Br

Jazýček okenní, sklapka okenní

100023 – jazýček okenní 11114 
                        (žl. Zn, bílý Zn, surový)

        100122 – sklapka okenní K 320

                      Zámek Bomoro

   040222 – zámek Bomoro A65 Zn (na elektrorozvaděče)

                     Rukojeti okenní

         100195 – rukojeť otočných oken lak (bílá, hnědá)
        100002 – rukojeť otočných oken Zn
         100113 – rukojeť pro kyvná okna K 417

                                            Tyče rozvorové

100251 – tyč rozvorová 500mm
100367 – tyč rozvorová 625mm
100270 – tyč rozvorová 750mm
100271 – tyč rozvorová 900mm
100633 – tyč rozvorová 1000mm

rukojeť otoč.oken

rukojeť K 417

skoba okenní skoba NT 245

jazýček okenní sklapka okenní



Půlolivy okenní

                                               100093 – půloliva 26083 Al
                                              100095 – půloliva 804 chrom                                                                                      
                                               100327 – půloliva 804 lak (bílá, hnědá)
                                              100390 – půloliva Casual Ms + Br
                                               100281 – půloliva Tradition Ms + Br
                                               100170 – půloliva K 402
                                               100337 – půloliva K 468 lak (bílá, hnědá)                                                     
                                               100464 – půloliva Klasik (bílá, hnědá)
                                                     
                                              100112 – klika kyvných oken K 401

Olivy okenní

                                                  
                                              100094 – oliva s trnem 26081 Al
                                             100096 – oliva 804 chrom
                                              100383 – oliva 804 lak (bílá, hnědá)
                                              100137 – oliva Casual Ms + Br
                                              100305 – oliva Tradition Ms + Br
                                              100608 – oliva Klasik (bílá, hnědá)

půloliva Al půloliva 804 půloliva Casual půloliva Tradition

půloliva K402 půloliva K 468 půloliva Klasik klika K 401

oliva Al oliva 804 oliva Casual oliva Tradition oliva Klasik



Rozvory okenní

                                               100099 – rozvora 26078 Al 
                                               100105 – rozvora 804 chrom 
                                               100328 – rozvora 804 lak (bílá, hnědá)
                                               100139 – rozvora Casual Ms + Br 
                                               100097 – rozvora Tradition Ms + Br 
                                               100210 – rozvora K 469 lak (bílá, hnědá)
                                               100487 – rozvora Klasik (bílá, hnědá) 

rozvora Al rozvora 804 rozvora Casual rozvora Tradition

rozvora K 469 rozvora Klasik



Kliky balkónové

                                 100058 – klika balkónová 26094 Al
                                100242 – klika balkónová 804 chrom
                                 100465 – klika balkónová 804 lak (bílá, hnědá)
                                100065 – klika balkónová 804 uzamykatelná
                                100427 – klika balkónová Casual (Ms, Br)
                               100397 – klika balkónová Tradition (Ms, Br)

                                 100470 – klika balkónová Holar (bílá, hnědá), ostatní barvy na obj.
                                 100223 – klika balkónová Klasik (bílá, hnědá), ostatní barvy na obj.

klika balk.804 klika balk.804 uz. klika balk.Casual

klika balk.Klasikklika balk. Holar

klika balk.Al

klika balk.Tradition





12) Nábytkové kování
(závěsy nábytkové, sklapky magnetické, postelové kování, podpěry polic, rukojeti kufrové, konzole polohovací, 

patka stavěcí, šroub regulační, kování spojovací, výsuvy, držák zábradlí)

Závěsy nábytkové

060001 – závěs nábytkový naložený + vložený s deskou (celokovový)

060006 – závěs nábytkový NK 125/16 L
060005 – závěs nábytkový NK 125/16 P

060007 – závěs nábytkový NK 550 L
060008 – závěs nábytkový NK 550 P

      060013 – závěs na sklopné dveře NK 522

      060009 – závěs bajonetový Zn



Sklapky magnetické s protiplechem

060039 – sklapka magnetická velká (slon.kost, hnědá)

                           060328 – plech k magnetické sklapce – náhradní díl

                                                       Postelové kování

060412 – kování postelové sada 

                 Podpěry polic

        060037 – podpěra polic plast (bílá, hnědá)
        060253 – podpěra polic Zn

    060111 – podpěra polic čípková 5/3 Ms (balení 500ks)
    060107 – podpěra polic čípková 5/3 Ni  (balení 500ks)
    060251 – podpěra polic čípková 7/5 Ms (balení 250ks)
    060250 – podpěra polic čípková 7/5 Ni  (balení 250ks)

060106 – sklapka magnetická malá (bílá, hnědá)

podpěra polic Zn

podpěra polic plast



Rukojeti kufrové

100029 – rukojeť kufrová 15525 lak
100359 – rukojeť kufrová 15525 Zn

Konzola polohovací

100592 – konzola polohovací ( Zn, bílá, hnědá)

Patka stavěcí, Šroub regulační

100674 – patka stavěcí U1

120059 – šroub regulační  Zn 



Kování spojovací

060182 – kování spojovací 24 Zn (balení 50ks)
060149 – kování spojovací 32 Zn (balení 50ks)
060132 – kování spojovací 38 Zn (balení 50ks)
060331 – kování spojovací 42 Zn (balení 50ks)
060183 – kování spojovací 48 Zn (balení 50ks)
060124 – kování spojovací 57 Zn (balení 50ks)

                         
                         060020 – kování spojovací Br + Ni

Výsuv zásuvkový

060353 – výsuv zásuvkový SMZ 300mm (bílý)
060473 – výsuv zásuvkový SMZ 350mm (bílý)
060457 – výsuv zásuvkový SMZ 400mm (bílý)
060454 – výsuv zásuvkový SMZ 450mm (bílý)
060025 – výsuv zásuvkový SMZ 500mm (bílý)
060453 – výsuv zásuvkový SMZ 550mm (bílý)
060327 – výsuv zásuvkový SMZ 600mm (bílý)

Držák zábradlí

    100396 – držák zábradlí lak (bílý, černý)





13) Úhelníky, Rohovníky, Lavičníky, Skoby, 
Kramle

Úhelníky 

100285 – úhelník   75x100 lak (bílý, hnědý)
100289 – úhelník 100x125 lak (bílý, hnědý)
100291 – úhelník 125x150 lak (bílý, hnědý)
100233 – úhelník 150x200 lak (bílý, hnědý)
100231 – úhelník 175x225 lak (bílý, hnědý)
100321 – úhelník 200x250 lak (bílý, hnědý)
100248 – úhelník 250x300 lak (bílý, hnědý)
100250 – úhelník 300x350 lak (bílý, hnědý)

100267 – úhelník prolis –   25 bílý Zn (balení 50ks)
100313 – úhelník prolis –   30 bílý Zn (balení 50ks)
100256 – úhelník prolis –   40 bílý Zn (balení 50ks)
100208 – úhelník prolis –   50 bílý Zn (balení 50ks)
100268 – úhelník prolis –   60 bílý Zn (balení 50ks)
100257 – úhelník prolis –   80 bílý Zn (balení 50ks)
100118 – úhelník prolis – 100 bílý Zn (balení 50ks)
100038 – úhelník prolis – 120 bílý Zn (balení 50ks)
                      

Rohovníky 

100304 – rohovník   40mm žlutý Zn
100318 – rohovník   60mm žlutý Zn
100700 – rohovník   80mm žlutý Zn
100346 – rohovník 100mm žlutý Zn
100302 – rohovník 120mm žlutý Zn

100121 – rohovník   90mm 11039 surový
100037 – rohovník 100mm 11041 surový

                                      - rohovníky surové jsou baleny po 50 ks

rohovník žl.Zn

rohovník surový



Lavičníky

070144 – lavičník   80mm 
070138 – lavičník 100mm 
070127 – lavičník 120mm
070129 – lavičník 160mm
070911 – lavičník 200mm

       
         Skoba zednická                                                    Kramle

070130 – skoba zednická Zn                                             070217 – kramle kulatina





14) Zavírače dveřní
     (Brano, Dorma)

Zavírače Brano

140022 – zavírač BRANO K 214/11 zlatý
140023 – zavírač BRANO K 214/12 zlatý
140024 – zavírač BRANO K 214/13 zlatý
140025 – zavírač BRANO K 214/14 zlatý

140017 – pružina BRANO K 214/11
140013 – pružina BRANO K 214/12
140011 – pružina BRANO K 214/13
140015 – pružina BRANO K 214/14

  140006 – zavírač BRANO R 12/11 zlatý
   140005 – zavírač BRANO R 12/12 zlatý
   140008 – zavírač BRANO R 12/13 zlatý
   140001 – zavírač BRANO R 12/14 zlatý

   
   140016 – pružina BRANO R 12/11
   140010 – pružina BRANO R 12/12
   140012 – pružina BRANO R 12/13
   140007 – pružina BRANO R 12/14



Zavírače Dorma

140003 – zavírač DORMA TS 68 (bílá, stříbrná, hnědá)
140004 – zavírač DORMA TS 68 aretace (bílá, stříbrná, hnědá)
140018 – zavírač DORMA TS 72 (bílá, stříbrná, hnědá)
140019 – zavírač DORMA TS 73 (bílá, stříbrná)
140020 – zavírač DORMA TS 83 (bílá, stříbrná)

- zavírače DORMA TS 72 s aretací, TS 73 s aretací 
  a TS 83 s aretací – pouze na objednávku !!!

druh    zavírače max.šířka křídla mm max.hmotnost křídla kg

Dorma TS 68 800mm 50kg

Dorma TS 72 900mm 70kg

Dorma TS 73 1250mm 80kg
protipožární
atestace

Dorma TS 83 1400mm 110kg
protipožární
atestace

dorma TS 68

dorma TS 72





15) Schránky, Vhozy

      150075 – schránka poštovní plastová velká (hnědá)
      150066 – schránka poštovní ABS plastová (hnědá, bílá, šedá)
      150008 – schránka poštovní Domeček 01 (hnědá, bílá)
      150023 – schránka poštovní Domeček 02 (hnědá, bílá)
      150051 – schránka poštovní paneláková (hnědá, šedá, bílá)

150060 – vhoz na dopisy chrom

150013 – vhoz na dopisy chrom, oblý

150084 – vhoz na dopisy Vittoria (mosaz, bronz) /Cobra/

schránka ABS plast
     (240x340mm)

schránka Domeček 02
    (400x280x80mm)

schránka plast-velká 
( 320x360x135mm)

schránky panelákové
(325x240x65mm)

schránka Domeček 01
  (340x220x80mm)



16) Drátěný program - Massag

180025 – háček 3186/25 kroucený
180015 – háček 3184/35 kroucený
180024 – háček 3184/45 kroucený

180057 – háček IXA 40425/1 Ni
180031 – háček IXA 40425/3 Ni
180001 – háček IXA 40425/5 Ni

     180023 – hák houpačkový M8 Zn
     180033 – hák houpačkový M8 Zn delší závit

     180042 – hák závěsný 1858/120 Zn

180038 – hák lustrový 1866/30 Zn
180086 – hák lustrový 1866/40 Zn
180260 – hák lustrový 1866/60 Zn
180258 – hák lustrový 1866/80 Zn
180259 – hák lustrový 1866/100 Zn

180012 – hák na dveře 1872/50 Zn
180041 – hák na dveře 1872/125 Zn

180301 – hák na okna 100 Zn
180014 – hák na okna 1875/200 Zn

hák závěsný

hák houpačkový



180043 – hák řeznický 100 nerez
180026 – hák řeznický 120 nerez
180027 – hák řeznický 140 nerez

   180044 – karabina 501/60 Zn
  180049 – karabina 501/80 Zn
  180075 – karabina 501/100 Zn
  180089 – karabina 501/120 Zn

180050 – kroužek klíč. 40615/18 PNi
180017 – kroužek klíč. 40615/20 PNi
180018 – kroužek klíč. 40615/25 PNi
180019 – kroužek klíč. 40615/30 PNi
180020 – kroužek klíč. 40615/35 PNi
180055 – kroužek klíč. 40615/40 PNi

180052 – kroužek pod závěs 1216/10
180085 – kroužek pod závěs 1216/12

  180047 – obrtlík 2117/30 Zn
  180048 – obrtlík 2117/50 Zn
  180053 – obrtlík 2117/70 Zn

  120020 – podložka pod obrtlík PZN

100297 – očko obrazové 898/1 Ni
100186 – očko obrazové 898/2 Ni
100329 – očko obrazové 898/3 Ni

100181 – očko obrazové 899/1 Ni
100182 – očko obrazové 899/2 Ni

   100711 – očko obrazové 3200/10
                        100185 – očko obrazové 3200/20

podložka pod 
obrtlík

očko obraz. 899

očko obraz. 898

očko obraz. 3200



  100340 – očko se závitem 1870/16 surový
  100237 – očko se závitem 1870/20 surový                                             
  100296 – očko se závitem 1870/20 Zn
  100178 – očko se závitem 1870/25 Zn
  100739 – očko se závitem 1870/30 Zn
  100738 – očko se závitem 1870/40 Zn

    120046 – podložka 3601 vel. 3 Ni
    120085 – podložka 3602 vel. 5 Ni

100189 – řetěz pojistný Zn
100190 – řetěz pojistný Ms

    180223 – řetěz stahovací 721/500 Ni
    180061 – řetěz stahovací 721/550 Ni

180064 – skoba 1898/30 Zn
180065 – skoba 1898/40 Zn
180066 – skoba 1898/50 Zn
180013 – skoba 1898/60 Zn
180070 – skoba 1898/80 Zn
180067 – skoba 1898/100 Zn

180068 – skoba 1900/30 závit Zn
180069 – skoba 1900/40 závit Zn
180056 – skoba 1900/50 závit Zn
180063 – skoba 1900/60 závit Zn
180009 – skoba 1900/70 závit Zn





17) Nábyt.kolečka, kluzáky, kladky

                                     Kolečka nábytková pr. 50mm

060438 – kolečko A50 A8 černé čep
060125 – kolečko A50 B10 černé čep
060207 – kolečko A50 D45 černé plotnička
060416 – kolečko A50 M10 černé závit
060479 – kolečko A59 D45 bílé plotnička

  060100 – kolečko BA50 D45 černé brzda
  060112 – kolečko BA50 A8 černé brzda 

060208 – kolečko C50 B10 černé čep
060072 – kolečko C50 E11 černé čep

         Kolečka nábytková pr. 40mm

060102 – kolečko M40 A8 černé čep
060404 – kolečko M40 D45 černé plotnička
060103 – kolečko M40 M8 černé závit
060423 – kolečko M49 D45 bílé plotnička

- plotnička kolečka (plast)
- čep kolečka (průměr 8,10)
- matice kolečka (průměr 8,10)

Označení: A 50 A8 = A - typ kolečka; 5 – průměr kolečka; 0 – barva černá; A8 – průměr čepu   
D 45 – plotnička 9 – barva bílá

                 BA – brzda     
M – závit 

plotnička čep matice

Jsou součástí kolečka



060011 – kolečko nábytkové pr. 24 pevné 
060012 – kolečko nábytkové pr. 24 otočné

- nosnost: 25kg / 1 kolečko (pevné)
- nosnost: 10kg / 1 kolečko (otočné)

060010 – kolečko nábytkové pr. 32 pevné
060171 – kolečko nábytkové pr. 32 otočné

- nosnost: 40kg / 1 kolečko (pevné)
- nosnost: 20kg / 1 kolečko (otočné)

                            

060233 – kolečko nábytkové pr. 50 pevné
060239 – kolečko nábytkové pr. 50 otočné

- nosnost: 50kg / 1 kolečko (pevné)
- nosnost: 30kg / 1 kolečko (otočné)

                 
060298 – kolečko nábytkové pr. 50 otočné brzda

- nosnost: 50kg / 1 kolečko 

060247 – kolečko nábytkové pr. 80 pevné „235701“ (nosnost: 65kg)
060273 – kolečko nábytkové pr. 80 otočné „234401“(nosnost: 65kg)

060270 – kolečko nábytkové pr. 100 pevné „235702“ (nosnost:80kg)
060248 – kolečko nábytkové pr. 100 otočné „234402“(nosnost: 80kg)

kolečko pr.24 pevné kolečko pr.24 otočné

kolečko pr.32 otočné

kolečko pr.50 pevné
kolečko pr.50 otočné

kolečko pr.50 otočné brzda

otočné 

pevné 

kolečko pr.32 pevné



Kluzáky

060303 – kluzák KB50 A8 (čep 8mm)
060304 – kluzák KB50 B10 (čep 10mm)

060087 – kluzák ONK pr. 68 s čepem
060086 – kluzák ONK pr. 68 s plotničkou

                                                        Kladky

     070062 – kladka litá 30
     070063 – kladka litá 40
     070064 – kladka litá 50
     070083 – kladka litá 60
     070085 – kladka litá 70
     070065 – kladka litá 80
     070066 – kladka litá 90
     070067 – kladka litá 100
     070068 – kladka litá 120

070081 – kladka zednická Z500/C 0,5t hák
070082 – kladka zednická Z500/D 0,5t oko

kluzák pr.68 s čepem kluzák pr.68 s plotničkou

kladka zedn. hák kladka zedn. oko





18) Věšáky

060161 – věšák na klíče 1530/4 lak (bílá, hnědá)
060164 – věšák na klíče 1530/5 lak (bílá, hnědá)
060162 – věšák na klíče 1530/6 lak (bílá, hnědá)

060359 – věšák 2108 Cr, Ms, Br

060418 – věšák C001 (zlatá)
060419 – věšák C002 (černá)

060417 – věšák C003 (zlatá)
060440 – věšák C004 (černá)

060470 – věšák C005 (zlatá)
060469 – věšák C007 (zlatá)

060476 – věšák C008 (zlatá)
060156 – věšák C006 (zlatá)

C 008



060092 – věšák 1975

060129 – věšák s otvory 40968 Zn

    060146 – věšák stěnový 1978

060214 – věšák stěnový 1971

060240 – věšák stěnový 1972
1971 1972





19) Trezory, pokladny, skříňky na klíče

Trezorové skříně CST

Typ
Vnější rozměry

v x š x h
[mm]

Vnitřní rozměry
v x š x h

[mm]

Váha

[kg]

Objem

[l]

Dveře

[křídla]

Police

[ks]
CST 1 1350 x 930 x 520 1200 x 810 x 400 285 389 2 3
CST 2 1920 x 930 x 520 1770 x 810 x 400 365 574 2 4
CST 3 1920 x 670 x 520 1770 x 550 x 400 275 389 1 4
CST 4 1920 x 1230 x 520 1770 x 1110 x 400 410 786 2 4
CST 5 1570 x 670 x 520 1420 x 550 x 400 230 312 1 3
CST 6 1200 x 670 x 520 1050 x 550 x 400 190 231 1 3
CST 7 740 x 540 x 520 590 x 420 x 400 110 99 1 2

  Tyto trezorové skříně jsou certifikované dle ČSN 1143/1 
akreditovaným certifikačním orgánem TREZOR TEST s.r.o. a 
jsou zařazeny do bezpečnostní třídy „I“. Trezory mají 
certifikát NBÚ ve stupni utajení „ TAJNÉ“.
  Trezory jsou svým provedením určeny k ukotvení k podlaze 
nebo do stěny.

Odolnost proti ohni :
 Ohnivzdorné zabezpečení při lehkém požáru. 
 Meziplášťový prostor je vyplněn ohnivzdorným materiálem, který je nehořlavý dle 

DIN 4102 – třída „A“ 

Provedení standard :
 tříplášťové provedení 
 klíčový bezpečnostní zámek 
 štít, klika 
 stavitelné police 

Barva :
 RAL9002 – šedobílá 



 RAL7016 – antracit. šedá 
 RAL7035 – šedá 
 RAL9005 – černá 

Možnost nadstandardního vybavení : např. teleskopické police, police navíc, klika, jiný 
odstín RAL, kódové zámky mechanické i elektronické, možné atypické vestavby interiéru 
skříní. 

Nábytkové trezory ANT

Typ
Vnější rozměry

v x š x h
[mm]

Vnitřní rozměry
v x š x h

[mm]

Váha

[kg]

Objem

[l]

Dveře

[křídla]

Police

[ks]
ANT 33 330 x 450 x 400 234 x 359 x 300 58 25 1 1
ANT 65 650 x 500 x 450 554 x 409 x 340 100 77 1 2
ANT 81 810 x 500 x 450 714 x 409 x 340 123 99 1 2
ANT 90 900 x 600 x 500 804 x 509 x 400 159 163 1 2
ANT 111 1110 x 600 x 500 1014 x 509 x 400 190 206 1 2
ANT 140 1400 x 800 x 650 1240 x 650 x 550 355 443 1 2

  Tyto nábytkové trezory jsou certifikované 
dle ČSN 1143/1 akreditovaným certifikačním 
orgánem TREZOR TEST s.r.o. a jsou zařazeny 
do bezpečnostní třídy „I“. Trezory mají 
certifikát NBÚ ve stupni utajení „TAJNÉ“.
  Trezory jsou svým provedením určeny 
k ukotvení k podlaze nebo do stěny.



Odolnost proti ohni:
 Ohnivzdorné zabezpečení při lehkém požáru. 
 Meziplášťový prostor je vyplněn ohnivzdorným materiálem, který je nehořlavý dle 

DIN 4102 – třída „A“ 

Provedení standard:
 tříplášťové provedení 
 klíčový bezpečnostní zámek 
 štít, klika 
 stavitelné police 

Barva:
 RAL9002 – šedobílá 
 RAL7016 – antracit. šedá 
 RAL7035 – šedá 
 RAL9005 – černá 

Možnost nadstandardního vybavení: např. teleskopické police, police navíc, klika, jiný 
odstín RAL, kódové zámky mechanické i elektronické, možné atypické vestavby interiéru 
skříní. 

Archivní skříně řady ATS

Typ
Vnější rozměry

v x š x h
[mm]

Vnitřní rozměry
v x š x h

[mm]

Váha

[kg]

Objem

[l]

Dveře

[křídla]

Police

[ks]
ATS 1 1350 x 930 x 520 1200 x 810 x 400 120 388 2 3
ATS 2 1920 x 930 x 520 1770 x 810 x 400 145 573 2 4
ATS 3 1920 x 670 x 520 1770 x 550 x 400 130 389 1 4
ATS 4 1920 x 1230 x 520 1770 x 1110 x 400 200 786 2 4
ATS 5 1570 x 670 x 520 1420 x 550 x 400 110 312 1 3
ATS 6 1200 x 670 x 520 1050 x 550 x 400 87 231 1 3
ATS 7 740 x 540 x 520 590 x 420 x 400 50 99 1 2



  Tyto skříně mají certifikát od soudního znalce v oboru a dosahují 
dle ČSN 1143/1 průlomových hodnot RU pro částečný průlom 25 
RU, pro úplný průlom 35 RU.
  Pro zvýšení bezpečnosti skříně doporučujeme ukotvit k podlaze 
nebo ke stěně.

Odolnost proti ohni:
 Ohnivzdorné zabezpečení při lehkém požáru. 
 Meziplášťový prostor je vyplněn ohnivzdorným materiálem, 

který je nehořlavý dle DIN 4102 – třída „A“ 

Provedení standard:
 dvouplášťové provedení s izolací 
 klíčový bezpečnostní zámek, klika 
 stavitelné police 

Barva:
 RAL9002 – šedobílá 
 RAL7016 – antracit. šedá 
 RAL7035 – šedá 
 RAL9005 – černá 

Možnost nadstandardního vybavení: např. teleskopické police, police navíc, klika, jiný 
odstín RAL, kódové zámky mechanické i elektronické, možné atypické vestavby interiéru 
skříní. Na zakázku zhotovujeme skříně i v atypických rozměrech. 

Archivní skříně řady HS

Typ
Vnější rozměry

v x š x h
[mm]

Vnitřní rozměry
v x š x h

[mm]

Váha

[kg]

Objem

[l]

Dveře

[křídla]

Police

[ks]
HS 1 1500 x 700 x 550 1350 x 594 x 440 110 352 1 3
HS 2 1950 x 950 x 550 1800 x 838 x 440 176 663 2 4
HS 3 1950 x 700 x 550 1800 x 594 x 440 140 470 1 4
HS 4 1950 x 1260 x 550 1800 x 1148 x 440 230 909 2 4



  Tyto skříně mají certifikát od soudního znalce v oboru a 
dosahují dle ČSN 1143/1 průlomových hodnot RU pro částečný 
průlom 20 RU, pro úplný průlom 25 RU.
  Pro zvýšení bezpečnosti skříně doporučujeme ukotvit k podlaze 
nebo ke stěně.

Odolnost proti ohni:
 Ohnivzdorné zabezpečení při lehkém požáru. 
 Meziplášťový prostor je vyplněn ohnivzdorným 

materiálem, který je nehořlavý dle DIN 4102 – třída „A“ 

Provedení standard:
 dvouplášťové provedení s izolací 
 klíčový bezpečnostní zámek, klika 
 vnější panty dveří 
 stavitelné police 

Barva:
 RAL9002 – šedobílá 
 RAL7016 – antracit. šedá 
 RAL7035 – šedá 
 RAL9005 – černá 

Možnost nadstandardního vybavení: např. teleskopické police, police navíc, klika, jiný 
odstín RAL, kódové zámky mechanické i elektronické, možné atypické vestavby interiéru 
skříní. Na zakázku zhotovujeme skříně i v atypických rozměrech. 

Nábytkové trezory řady MT

Typ
Vnější rozměry

v x š x h
[mm]

Vnitřní rozměry
v x š x h

[mm]

Váha

[kg]

Objem

[l]

Dveře

[křídla]

Police

[ks]
MT 33 330 x 450 x 400 234 x 359 x 300 38 25 1 1
MT 65 650 x 500 x 450 554 x 409 x 360 68 82 1 2
MT 71 710 x 500 x 500 614 x 409 x 410 80 103 1 2
MT 81 810 x 500 x 450 714 x 409 x 360 81 105 1 2



MT 90 900 x 600 x 500 804 x 509 x 410 102 168 1 2
MT 92 920 x 630 x 500 824 x 539 x 410 108 182 1 2
MT 111 1110 x 500 x 500 1020 x 409 x 410 110 171 1 3

Nábytkový trezor s vhozem - MT 65 + E

MT 65+E 650 x 500 x 500 570 x 409 x 410 76 95 1 1
Nábytkový trezor jednoplášťový - MT 55

MT 55 550 x 450 x 350 542 x 442 x 306 45 73 1 0

  Tyto trezory mají certifikát od soudního znalce v oboru a 
dosahují dle ČSN 1143/1 průlomových hodnot RU pro 
částečný průlom 25 RU, pro úplný průlom 35 RU.
  Pro zvýšení bezpečnosti trezoru doporučujeme ukotvit 
k podlaze nebo ke stěně.

Odolnost proti ohni:
 Ohnivzdorné zabezpečení při lehkém požáru. 
 Meziplášťový prostor je vyplněn ohnivzdorným 

materiálem, který je nehořlavý dle DIN 4102 – třída 
„A“ 

Provedení standard:
 klíčový bezpečnostní zámek 

Barva:
 RAL9002 – šedobílá 
 RAL7016 – antracit. šedá 
 RAL7035 – šedá 
 RAL9005 – černá 

Možnost nadstandardního vybavení: např. teleskopické police, police navíc, klika, jiný 



odstín RAL, kódové zámky mechanické i elektronické, možné atypické vestavby interiéru 
trezorů tj. např. vnitřní schránky.

Nábytkové trezory řady ST

Typ
Vnější rozměry

v x š x h
[mm]

Vnitřní rozměry
v x š x h

[mm]

Váha

[kg]

Objem

[l]

Dveře

[křídla]

Police

[ks]
ST 33 330 x 450 x 384 234 x 359 x 300 25 25 1 1
ST 65 650 x 500 x 434 554 x 409 x 360 42 81 1 2
ST 71 710 x 500 x 490 614 x 409 x 410 50 103 1 2
ST 81 810 x 500 x 434 714 x 409 x 360 55 105 1 2
ST 90 900 x 600 x 484 804 x 509 x 410 65 168 1 2
ST 92 920 x 630 x 484 824 x 539 x 410 68 182 1 2
ST 111 1110 x 500 x 490 1020 x 409 x 410 75 170 1 3

  Tyto trezory jsou určeny k zabudování do stěny. Mají 
certifikát od soudního znalce v oboru a dosahují dle ČSN 
1143/1 průlomových hodnot RU pro částečný průlom 25 RU, 
pro úplný průlom 35 RU.

Odolnost proti ohni:
 Dveře jsou vyplněny ohnivzdorným materiálem, který

je nehořlavý dle DIN 4102 – třída „A“ 

Provedení standard:
 klíčový bezpečnostní zámek 

Barva:
 RAL9002 – šedobílá 
 RAL7016 – antracit. šedá 
 RAL7035 – šedá 
 RAL9005 – černá 

Možnost nadstandardního vybavení: např. teleskopické police, police navíc, klika, jiný 
odstín RAL, kódové zámky mechanické i elektronické, možné atypické vestavby interiéru 
trezorů tj. např. vnitřní schránky. 

Zbraňové trezory

Typ
Vnější rozměry

v x š x h
[mm]

Vnitřní rozměry
v x š x h

[mm]

Váha

[kg]

Objem

[l]

Schránka
v

[mm]
Užití

ATZ 1 1500 x 350 x 350 1495 x 345 x 309 67 159 220 5 pušek
ATZ 2 1500 x 500 x 350 1495 x 495 x 309 82 229 220 7 pušek



TZP 38 380 x 380 x 300 375 x 375 x 260 32 27 180 pistole

  Tyto výrobky mají certifikát soudního znalce v oboru a splňují 
požadavky nařízení vlády č. 338/2002 Sb. pro zabezpečení 
uschovaných, uložených nebo uskladněných střelných zbraní a 
střeliva. Pro uložení střeliva je určena vnitřní uzamykatelná schránka. 
  Výrobek dosahuje dle ČSN 1143/1 hodnot RU pro částečný průlom 
20 RU, pro úplný průlom 25 RU.

Barva - standardní provedení:
 RAL9002 – šedobílá 
 RAL7016 – antracit. šedá 
 RAL7035 – šedá 
 RAL9005 – černá 

Nadstandardní vybavení:
 dřevěná podložka na pažby pro 5 zbraní 
 dřevěná podložka na pažby pro 7 zbraní 
 jiný odstín RAL 
 možnost použít kódové mechanické nebo elektronické zámky 
 atypická úprava interiéru dle požadavků zákazníka (police 

atd.) 
 možno na zakázku zhotovit trezor atypických rozměrů 



150093 – trezor elektronický

150045 – trezor 99030 digitální (35x25x25 cm)

Veškeré trezory jsou pouze na objednávku!!!!!!!

   do zdi
(archiv.foto)

k přišroubování
  (archiv.foto)



Pokladny

150064 – pokladna 99010 (152x118x80 mm)
150028 – pokladna 99011 (200x160x90 mm)
150026 – pokladna 99012 (250x180x90 mm)
150059 – pokladna 99013 (300x240x90 mm)
150001 – pokladna 9307   (360x250x110 mm)

                                                     Schránky na klíče

150190 – schránka na klíče 99020 pro 20 klíčů
                (200x160x80 mm)
150191 – schránka na klíče 99021 pro 48 klíčů
                (250x180x80 mm)
150029 – schránka na klíče 99023 pro 93 klíčů
                (300x240x80 mm)

                                                    Krabičky

150065 – krabička bezpečnostní se sklem 





20) Klíče, visačky, rozlišovače

070038 – klíč FAB 4093/ 8-16

Prol číslo: 8     9     10    11    12   13    14    15   16                           

                                 

Druh systému: 5-ti stavítkový nepřekrytý prol, určený pro pilovaný systém
Balení (ks): 50
Typy výrobků pro které lze klíče použít:
cylindrická vložka FAB 2016, vyráběná do roku 1992 
visací zámky FAB 1466/52, FAB 1466/63 
průmyslové zámky FAB 1303, FAB 7701, FAB 4903, 
                               FAB 4904, FAB 5100
…………………………………………………………………………………………………...

   070055 – klíč FAB 4102/ 20-32
Prol číslo: 20     22     23     24     26    30     32

                     

Druh systému: 5-ti stavítkový překrytý prol
Balení (ks): 50 
Typy výrobků pro které lze klíče použít: 
jednostranné cylindrické vložky FAB 2004, FAB 2008 
cylindrické vložky FAB 2018, FAB 2024 
cylindrická vložka s knoíkem FAB 2027 
přídavné zámky FAB 1572, FAB 1574, FAB 1575 
cylindrická vložka k přídavnému zámku FAB 2032 
visací zámky FAB 1466/52, FAB 1466/63, FAB 1474, FAB 1475, FAB 1476, FAB 1478, 
FAB 1484, FAB 1490/70 
celoplošné závory FAB 1550, FAB 1551 
cylindrická vložka s ozubeným kolem FAB 2023 
nábytkové zámky FAB 3001, FAB 3005, FAB 3011 
cylindrická vložka se závitem na tělese FAB 2035 
průmyslové zámky FAB 2033, FAB 4903, FAB 5100 
uzamykatelná klika FAB 7721



070019 – klíč FAB 4105/20-32 R (prodloužený „R“)

Prol číslo: 20     22     23      24     26      30      32

             
Druh systému: 5-ti stavítkový překrytý prol
Balení (ks): 50
Typy výrobků pro které lze klíče použít: 
jednostranné cylindrické vložky FAB 2004, FAB 2008 
cylindrické vložky FAB 2018, FAB 2024 
cylindrická vložka s knoíkem FAB 2027 
přídavné zámky FAB 1572, FAB 1574, FAB 1575 
cylindrická vložka k přídavnému zámku FAB 2032 
visací zámky FAB 1466/52, FAB 1466/63, FAB 1474, FAB 1475, FAB 1476, FAB 1478, 
FAB 1484, FAB 1490/70 
celoplošné závory FAB 1550, FAB 1551 
cylindrická vložka s ozubeným kolem FAB 2023 
nábytkové zámky FAB 3001, FAB 3005, FAB 3011 
cylindrická vložka se závitem na tělese FAB 2035 
průmyslové zámky FAB 2033, FAB 4903, FAB 5100 
uzamykatelná klika FAB 7721
…………………………………………………………………………………………………..

070187 – klíč FAB 4107/10x-14x
Prol číslo: 10N   11N  12N  14N

               
Druh systému: 5-ti stavítkový nepřekrytý prol
Balení (ks): 50
Typy výrobků pro které lze klíče použít: 
jednostranná cylindrická vložka FAB 2005
cylindrická vložka FAB 2020
visací zámky FAB 1466/52, FAB 1466/63, FAB 1472, FAB 1473



070045 – klíč obyčejný 01 – 15 (číslování:1 – 50)

070046 – klíč silný Teo
070047 – klíč slabý Teo

070020 – klíč k zámku Beta 30
070554 – klíč k zámku Beta 40
070555 – klíč k zámku Beta 50

070211 – klíč k zámku 113/50

070078 – rozlišovač klíčů (balení 300ks)

150080 – visačka s kroužkem malá
                (balení 200ks)

150081 – visačka s kroužkem velká
               (balení 50ks)





21) Vruty, hřebíky, hmoždinky

Vruty vedeme v rozměrech od 3x12 do 6x200 ZHX/ žlutý Zn

     120272 – hřebík IXA 12/30 (balení: 1.000ks)

   120054 – šroub do vložky 5x55
   120801 – šroub do vložky 5x80

  
   090008 – hmoždinka pr. 8
   090009 – hmoždinka pr. 10
   090010 – hmoždinka pr. 12

- cena v ceníku je uvedena za 1 plato

1 plato





22) Vrtáky

200082 – vrták 1987 pr. 5   do betonu
200080 – vrták 1987 pr. 6   do betonu
200081 – vrták 1987 pr. 8   do betonu
200083 – vrták 1987 pr. 10 do betonu
200085 – vrták 1987 pr. 12 do betonu

                                                 200084 – vrták válcový HSS pr. 1.0mm   do kovu
                                                       200001 – vrták válcový HSS pr. 1.5mm   do kovu
                                                        200002 – vrták válcový HSS pr. 2.0mm   do kovu
                                                        200003 – vrták válcový HSS pr. 2.5mm   do kovu
                                                       200079 – vrták válcový HSS pr. 3.0mm  do kovu
                                                       200005 – vrták válcový HSS pr. 3.2mm   do kovu

                                                 200010 – vrták válcový HSS pr. 3.3mm   do kovu
                                                        200006 – vrták válcový HSS pr. 3.5mm   do kovu

       200007 – vrták válcový HSS pr. 4.0mm   do kovu
      200012 – vrták válcový HSS pr. 4.1mm   do kovu
       200065 – vrták válcový HSS pr. 4.2mm  do kovu
       200009 – vrták válcový HSS pr. 4.5mm   do kovu
       200078 – vrták válcový HSS pr. 5.0mm   do kovu
       200019 – vrták válcový HSS pr. 5.5mm   do kovu
       200026 – vrták válcový HSS pr. 6.0mm   do kovu
       200077 – vrták válcový HSS pr. 6.5mm   do kovu
       200030 – vrták válcový HSS pr. 7.0mm  do kovu
       200076 – vrták válcový HSS pr. 7.5mm  do kovu
      200035 – vrták válcový HSS pr. 8.0mm  do kovu
       200017 – vrták válcový HSS pr. 8.5mm  do kovu

                                                        200040 – vrták válcový HSS pr. 9.0mm   do kovu
                                                       200074 – vrták válcový HSS pr. 9.5mm   do kovu
                                                       200043 – vrták válcový HSS pr. 10.0mm do kovu
                                                       200071 – vrták válcový HSS pr. 11.0mm do kovu
                                                        200004 – vrták válcový HSS pr. 11.5mm do kovu
                                                       200008 – vrták válcový HSS pr. 12.0mm do kovu
                                                       200015 – vrták válcový HSS pr. 13.0mm do kovu

Vrtáky HSS pr. 1.0mm – pr. 7.5mm baleny po 10 ks

Vrtáky HSS pr. 8.0mm – pr. 13.0mm baleny po 5ks 





                        23) Nůžky

070029 – nůžky na plech výstřihové - 2323
    délka: 300mm, hmotnost: 0,52kg

pro stříhání plechu do tloušťky 1,3mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

070057 - nůžky na plech vyosené - 2324
   délka: 300mm, hmotnost: 0,56kg

        pro stříhání plechu do tloušťky 1,3mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

070058 - nůžky na plech převodové - 2325
   délka: 240mm, hmotnost: 0,50kg

         pro stříhání plechu do tloušťky 1,3 mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          070044 – nůžky zahradnické pro školkaře - 2204
                          délka: 225mm, hmotnost: 0,40kg

pro stříhání větví do průměru 15mm





24) Stavební vložky GeGe, systémy GeGe, 
Mechatronika

vložka AP 2000
- ochrana proti vyhmatání
- ochrana proti odvrtání
- odolnost proti dynamické poklepové SG metodě 

(Bumping)      
- ochrana proti nelegálnímu kopírování klíčů   
- odolnost proti průstřelu, druh odolnosti 4.
- odolnost proti ohni T90, odpovídá ÖNORM.                                                  

                                                          Třída bezpečnosti: 3       

vložka pEXTRA
-    chráněna evropským patentem EP 1362153

  -    uzamykací bezpečnostní třída 6 dle EN 1303
  -    ochrana proti vyhmatání
  -    ochrana proti odvrtání
  -    odolnost proti dynamické poklepové SG metodě           

                                                     (Bumping) – použití „centrovacího kolíku“
                               -   ochrana proti nelegálnímu kopírování klíčů

    -   postranní blokovací elementy
                     -  odolnost proti ohni T90, odpovídá ÖNORM

Vložka AP2000 i vložka pEXTRA: 

- v provedení s knoflíkem 
- v provedení „EMERGENCY“ – vložku lze odemknout z vnější strany i když je z vnitřní 
                                                       strany zastrčen klíč
- vložky lze použít do klíčového systému
- možnost realizace většího počtu vložek na 1 klíč
- standardní délky vložek jsou 30/35, dále vždy po 5mm do 120mm celkem      
- na zakázku lze vyrobit libovolná délka tělesa           

AP 2000

pEXTRA

vložka s knoflíkem
vložka Emergency



Bezpečnostní kování 2600

- 2 600 koule klika, lesklý chrom
- 2 600 koule klika, leštěná mosaz

Odolnost proti vloupání (EH) dle ÖNORM B5455.
Mosazná kování: odolnost proti ohni T30 dle ÖNORM.
Zkoušeno dle VdS třída A, DIN ES-2 (pětinásobně sešroubované).
Garnitura pro vnitřní dveře série 2600/8 se stejným designem klik jako 
série 2600.
Speciální závitová pouzdra k ochraně proti odvrtání, odpilování a 
odbroušení.
Provedení Kaba Nova (uveďte prosím přesné označení).
Provedení Elolegic (viz katalog výrobků a ceník „elolegic“).
Otočná koule.
Antipanikové provedení.
Rozeta AK s ochranou proti vytržení válce ve vnějším štítě.
Pětinásobné sešroubování.
Provedení T30 (jen u povrchových úprav CH a PATP).
Pro tloušťku dveří 50 – 66mm.
Pro tloušťku dveří 67 – 82mm.
Pro tloušťku dveří větší než 82mm.
Povrchová úprava s průhlednou práškovou vrstvou.
Povrchová úprava RAL na bázi chromu.
Různá povrchová úprava vnějšího a vnitřního štítu.
Až pětinásobné sešroubování zevnitř, přičemž jen 2 šrouby jsou viditelné.
Vnější štít s celoplošnou kalenou ocelovou deskou.
Kalená ocelová rozeta – variabilně nastavitelná na přesah vložky pomocí 
kruhových podložek, výška vnějšího štítu tím pádem od 12-18 mm.
Výška vnitřního štítu 8mm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

150063 – spray GeGe 150ml

(mazací spray na vložky)





Mechatronické  systémy

Mechatronické  přístupové uzamykací systémy principielně kombinují oprávnění 
mechanického přístupu pomocí klíče při uzamykání dveří či jiných prostor s elektronickým 
oprávněním přístupu. Elektronický přístup je umožněn pomocí elektronického média. 
Na tomto mediu je unikátní, neopakovatelné číslo, které určuje jednoznačně uživatele média. 
Pro vlastní odemykání příslušných dveří, které jsou zapracovány do uzamykacího systému lze 
použít třech druhů přístupů. 
Za prvé klasicky, a to pouze za použití jediného mechanického klíče ve všech místech, kde je 
ve dveřích umístěna mechanická stavební vložka. Za druhé pouze elektronicky clipem, 
kartou, přívěškem, a to u dveří, které jsou osazeny chytrým kováním Clever , digitální 
vložkou nebo zámkem do skříní. Za třetí shodou oprávnění mechanického a elektronického 
přístupu na mechanickém, clipem  opatřeném klíči u dveří, které jsou opatřeny 
mechatronickou stavební vložkou, nebo jsou osazeny chytrým kováním Clever a 
mechanickou vložkou s příslušným oprávněním přístupu na mechanickém klíči. Kombinací 
popsaných skutečností lze docílit velice variabilního přístupu každého jednotlivého uživatele 
do všech dveří vždy jedním klíčem, jedním médiem, nebo jejich spojením všude tam, kam je 
daný uživatel oprávněn vstupovat. Pod pojmem medium je nutné chápat magnetickou kartu, 
přívěšek na klíče s čipem, čip umístěný v hodinkách, plastový clip nalisovaný na hlavu klíče 
nebo specielní přívěšek na odemykání skříňového zámku. U mechatronických  aktuátorů
(aktuátor = mechatronická vložka, digitální vložka, digitální vložka s oboustranou 
identifikací, poloviční digitální vložka, kování Clever, čtečka, skříňový zámek) lze potom 
naprogramovat oprávnění přístupů různým způsobem:

a) příslušné médium uživateli umožní nebo neumožní vstup do dveří
b) příslušné médium umožní vstup oprávněnému uživateli pouze v určité dny
c) příslušné médium umožní oprávněnému uživateli vstup od určitého času do jiného 

zvoleného času
d) příslušné médium umožní oprávněným uživatelům vstup od určitého času až od 

okamžiku, kdy do daného prostoru či dveří vstoupil hlavní uživatel tohoto prostoru
e) příslušné médium umožní uživateli přístup od určitého data do jiného data
f) příslušné médium umožní vstup až po jeho aktivaci čtečkou

g)   za pomoci specielního elektronického  modulu umístěného v kování  lze umožnit 
přístup do dveří opatřených kováním Clever dálkově, například stisknutím tlačítka, 
popřípadě lze kování Clever ovládat libovolnými, již existujícími  kartami či čipy 
zákazníka za pomoci jeho stávajícího čtecího zařízení.

U naprogramovaných časových funkcí se automaticky mění čas na letní a zimní.

U mechatronických systémů či jeho částí může být  tak libovolně v závislosti na potřebách a 
charakteru zákazníka umožněno jedinému uživateli jediným médiem, aby např. do jedněch 
dveří měl oprávnění každý pracovní den, do jiných dveří měl oprávnění každou sobotu od 8  
do 12 hod., do dalších dveří pouze o prázdninách, jiné dveře může otevírat pouze každé   
pondělí od 6 do 14 hodin, ale teprve  po té, co tyto dveře poprvé otevřel jeho nadřízený apod.



Pomocí mechatronických uzamykcích přístupových systémů zcela odpadá starost v případě 
ztráty klíče s clipem či jiného média. Příslušné místo vstupu se jednoduše přeprogramuje 
s tím, že oprávnění původního média je nahrazeno oprávněním média jiného a zákazník tak 
nemusí mít obavy ze zneužití ztraceným médiem. Mechatronické aktuátory rovněž dokáží dát 
uživateli informace o posledních 1000 událostech. (oprávněné vstupy a výstupy, pokusy osob 
nemajících příslušné oprávnění vstupu). Veškerý servis spojený s programováním je trvale 
zajištěn. Za situace, že si zákazník také zakoupí nezbytný hardware, lze přeprogramované 
nové nastavení zasílat zákazníkovi po internetu a on následně sám velice jednoduchým 
způsobem provede fyzické nové naprogramování konkrétního aktuátoru. Zařízení pracuje 
s vlastním vnitřním napájením a nemusí se tak realizovat žádná další složitá kabeláž.

Mechatronické systémy jsou tak velice vhodným a doplňujícím technickým zařízením v již 
existujících mechanických uzamykacích systémech (systémy generálního klíče), neboť přináší 
další možnosti, jak vyhovět měnícím se provozním potřebám zákazníka a dávají mu tak 
finanční jistotu do dříve investovaného zařízení. Stejně tak jsou vhodné pro jednotlivé 
případy, kdy chceme vstup do uzamčeného prostoru mít pod kontrolou nad vstupem a 
výstupem jednotlivých osob příslušnými dveřmi, dále v případech, kdy jsou mezi obsluhou 
dveří osoby, které stále ztrácí klíče, nebo tam, kde chceme zjednodušit přístup, například 
potřebuje-li osoba dveře často otevírat a při tom nemá zcela volné ruce.
Příslušná média lze současně dále užívat i pro další činnosti jako je ku příkladu docházkový 
systém, rezervace závodního stravování a podobně, vše samozřejmě za podmínky, že i tyto 
systémy pracují s legicovou technologii.





25) Bezpečnostní dveře
Montáž je možno provést do klasických 
zárubní. 

Do dveří je vestavěna ocelová mříž 
zabraňující rozbití či proražení dveří. 

Ocelové čepy zabraňují vyražení a vysazení 
dveří. Rozvorový systém zabraňuje roztažení 
zárubní a následnému otevření dveří. 

Běžná šířka dveří 80cm a 90cm. Na výběr je 
několik povrchů imitující dřevo a různých 
povrchových úprav. 

Výběr dalších bezpečnostních prvků kování, 
kukátko, ocelová vložka, speciální 
bezpečnostní vložka s možností sjednocení 
různého počtu dalších vložek na jeden klíč -
odolné proti vylomení, odvrtání, rozlomení a 
vyhmatání planžetou. 

U bezpečnostních dveří lze realizovat 
každou stranu dveří s jiným designem.
U vnitřní strany dveří lze použít 
povrchovou úpravu ze 30 druhů 
koženek. 

vzorkovník  




