БРАВИ - ВЪНШНИ
SURFACE LOCK

Хоризонтални
Horizontal surface lock
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Бравата е допълнителна и е предназначена за двустранно
заключване на врати с дебелина 35 до 110 мм и широчина
730 до1030 мм.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
* Работи с ключалка по DIN 18252/EN 1303
* Езиците излизат до 80 мм след еднократно завъртане
на ключа
* Езици от кух профил. Покритие: никел
* Зъбни рейки от стомана. Покритие: цинк
* Зъбно колело от металокерамика
* Декоративен капак от Al профил. Покритие: полимер
* Шилд от Zn Al Cu сплав. Покритие: никел мат.
* Розетка от пластмаса.
* Бронировка,завеска и тяло от металокерамика, с
подходяща химико-термична обработка, гарантираща
твърдост HRC 45...50. Покритие: сатин.
* Дистанционни втулки за бронировката (в зависимост
от дебелината на вратата).
* Насрещници от стоманенa лента, покрити с капаци от
пластмаса.
* Дистанционни планки за насрещниците, изработени от
пластмаса.
APPLICATION
This additional lock is designed for double sided locking door
with thickness from 35 to 110 mm. and width from 730 to 1030
mm.
FEATURES

101 560

* Working with cylinder DIN 1852/EN 1303.
* The tongues thrown 80 mm. after single turn with the key.
* The tongues are made of steel hollow profile. Nickel
finished.
* The gear rake is made of steel. Zinc finished.
* The gear wheel is made of metal ceramic.
* Decorative cover made of aluminum profile. Polymer
finished.
* Shield is made Zn Al Cu alloy. Nickel matte finished.
* Rosette is made of plastic.
* Armored, pelmet and body are made of metal ceramics
with appropriate chemical-thermal treatment ensuring
hardness HRC 45…….50. Satin finished.
* Spacers for armored shield (depending on the thickness of
the door).
* Strike plate is made of steel strip, covered with lids made
of plastic.
* Spacers for strike plates made of plastic.
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