Dane aktualne na dzień: 06-12-2021 14:59

Link do produktu: https://www.bodo-sklep.pl/zamek-do-zasuw-seria-8270-p-1305.html

Zamek do zasuw seria 8270 ;
Cena

375,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

zamek 8271

Producent

VIRO.it

Opis produktu
Ekskluzywne zamki z serii 8270 są wymienialne z najbardziej rozpowszechnionymi
zamkami do zasuw już zainstalowanych, jedynie poprzez poszerzenie otworu cylindra w
celu wmontowania podkładki bezpieczeństwa. Zamki te dzięki wzmocnionej kasetce,
zasuwie o grubości 7 mm, kształcie zabezpieczającym przed wyrwaniem podkładki
bezpieczeństwa jak również obrotowej płytce chroniącej przed wiertarką są idealnym
rozwiązaniem łączącym maksymalną odporność przed wyłamaniem i stwarzają liczne
możliwości w wyborze cylindra.
Struktura i komponenty wewnętrzne: ze stali ocynkowanej o zwiększonej grubości (2
mm.) w porównaniu z normalnymi zamkami do zasuw.
Rozstaw otworów do montażu taki sam jak w serii 8230 i w większości najbardziej
rozpowszechnionych na rynku zamków do zasuw.
Zewnętrzna płytka ochronna: ze stali ocynkowanej o zwiększonej grubości 2,5 mm., która
po zamontowaniu cylindra profilowanego solidnie łączy się ze skrzynką i podtrzymuje
podkładkę bezpieczeństwa, chroniąc ją przed wyrwaniem.
Zasuwy pełne: złożone z blaszki stalowej ocynkowanej, z całkowitą grubością do 7 mm.,
na dwa skoki, całkowite otwarcie 24 mm.
Podkładka bezpieczeństwa: ze stali cementowanej, temperowanej, miedzianej i
niklowanej, z ruchomą płyteczką zabezpieczającą przed wyrwaniem i wiertarką, ze stali
cementowanej, temperowanej, miedzianej i niklowanej o grubości 7 mm.
Mechanizm: wersja centralna z podwójnym zatrzaskiem i wersja boczna z pojedynczym
zatrzaskiem, do instalacji niezależnie od strony: prawej czy lewej; przystosowana do
podwójnego lub półcylindra profilowanego z zapadką DIN albo uniwersalnego i bok
podkładki (zewnętrznej) 30 mm.; uruchamianie zatrzasków poprzez obrót klucza w
cylindrze; sprężynki sektora blokującego ze stali harmonijnej klasy D.
Wyposażone w: odłączone kołki; płyteczka ze stali ocynkowanej pełniącą funkcję
estetyczną dla podkładki bezpieczeństwa; kołek ze stali ocynkowanej do połączenia
cylindra z podstawą i odpowiedni klucz oczkowy; śrubkami do mocowania ze stali
cementowanej, temperowanej i ocynkowanej; opis instalacji ze wzorem do wiercenia.
Możliwość domówienia listwy ryglowej : 5 x 20 x 1200 ; koszt 1 szt. 20,00 zł /netto + prowadnice listew +podkładki ;

Przy większych zamówieniach - duże rabaty
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