
TFM vyrovnávací svěrka pro dveřní zárubně
■ smysluplný doplněk k rozpěře dveřní zárubně

BESSEY TU a TMS
■ pro rychlé a přesné vyrovnání a připevnění

dveřních zárubní
■ váha svěrky 0,58 kg, baleno po 2 kusech

TMS montážní výztuha dveřní zárubně
■ šetrně a přesně připevňuje a podpírá dveřní

zárubeň při vypěňování spáry ve zdi
■ rozměrově přesná práce
■ nízká váha 0,68 kg, baleno po 6 kusech

TU výztuha dveřní zárubně
■ šetrně a přesně připevňuje a podpírá dveřní

zárubeň při vypěňování spáry ve zdi
■ velké upínací plochy s plstěnou ochranou pro

křehké zárubně
■ jekl s milimetrovou stupnicí pro přesnou práci

BESSEY - pro montáž obložek

� hliníkové kování s ocelovou výztuhou
� Povrchová úprava: AL F1 – přírodní elox
� Pro venkovní i vnitřní použítí
� Rozteč: 72, 90mm

� Tloušťka dveří: 40-50mm
� Dodáváno bez cylindrické vložky
� RC3 dle ČSN EN 1627
� TB3 dle ČSN EN 1906

Bezpečnostní hliníkové kování
EL1 / EL4klika-madlo klika-klika

Okopový plech, nerez mat, samolepicí

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč pro
Česko

Cena EUR pro
Slovensko

EAN

93090-0 BK EL1/90 Al-F1 přírodní elox klika-madlo 1 ks 1 110,00 44,400 C � N

93090-1 BK EL1/72 Al-F1 přírodní elox klika-madlo 1 ks 1 110,00 44,400 C � N

93090-2 BK EL4/90 Al-F1 přírodní elox klika-klika 1 ks 1 110,00 44,400 C � N

93090-3 BK EL4/72 Al-F1 přírodní elox klika-klika 1 ks 1 110,00 44,400 C � N

NOVINKA
NOVINKA

Dveřní zavírač DC 140 s lomeným ramínkem

1150 46,- ,-,- Kč/ks ,400 Eur/ks1035 41

780 31,- ,200,- Kč/ks ,840 Eur/ks546 21

840 33,- ,600,- Kč/ks ,520 Eur/ks588 23

1720 69,- ,000,- Kč/ks ,300 Eur/ks1204 48

cena pro Slovensko

cena pro Slovensko

cena pro Slovensko

cena pro Slovensko

cena pro Česko

cena pro Česko

cena pro Česko

cena pro Česko

AA000033 DC140 stříbrný EN 2/3/4/5 s ramínkem

svěrka TFM / a = 35 mm / b = 70 mm

výztuha TMS / a = 560 - 1010 mm

výztuha TU / a = 565 - 1010 mm / hmot. 1,31 kg

-10%

PODKLADY S DUTINAMI

(NAPŘ. KERAMICKÉ TVÁRNICE)

SÁDROKARTONOVÉ DESKY

OSB DESKY

PLNÉ PODKLADY

(NAPŘ. BETON, PÓROBETON)

JEDNA HMOŽDINKA
PRO VŠECHNY PODKLADY

Rozměry a ceny na
/www.okentes.cz sk

V naší nabídce stále výhodně

Výrazně levné kování BAJDA
K203�
D25�

Kompletní nabídka
/www.okentes.cz sk

Rozměry a ceny na
/www.okentes.cz sk
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D137Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

rozsah sil EN 2/3/4/5 pro požárně odolné
a kouřotěsné dveře do šířky 1250 mm
a váhy 100 kg s lomeným ramínkem

� platnost od 5. 11. 2016
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/sk

Vyzkoušejte si hmoždinku!...více str. D126


