
FAB, s.r.o., člen celosvětového zámkařského koncernu ASSA ABLOY AB, zaujímá vedoucí
postavení na českém trhu zaměřeném na bezpečnostní systémy, zámky a ochranu majetku.
Výrobky společnosti FAB, s.r.o. uspokojují potřeby širokého okruhu uživatelů, od majitelů
rodinných domků nebo bytů, až po velké instituce, bankovní ústavy, nemocnice, hotely,
kancelářské nebo prodejní komplexy, výrobní organizace či elektrárny. Součástí sortimentu
jsou cylindrické vložky, klíče, visací zámky, zadlabací a nábytkové zámky, přídavné zámky,
dveřní kování, dveřní zavírače, paniková kování, ovladače a elektrozámky. Posláním
společnosti je nabízet komplexní řešení dveřního vybavení špičkové kvality při zachování
požadavků na bezpečí osob v případě ohrožení.

Zabudovávají se do dveřního zádlabu a svým vnitřním uspořádáním
mechanizmu umožňují otevírání a zavírání dveří dveřní klikou nebo
prostřednictvím stavební cylindrické vložky ovládané klíčem.

Jak správně vybrat zadlabací zámek?
Je důležité znát:
� rozteč – hodnota A – vzdálenost mezi středem kliky (osou čtyřhranu) a středem otvoru
� pro uzamykací mechanizmus (např. cylindrickou vložku)
� vzdálenost od čela zadlabacího zámku k ose kliky (backset) – hodnota B
� hloubku zádlabu – hodnota C
� výšku čela – hodnota D
� šířku čela – hodnota E
� typ otevírání dveří – pravé nebo levé (viz obrázek)

Jak určit typ otevírání dveří – levé a
pravé dveře (při pohledu ze strany
pantů)?

LEVÉ dveře: panty jsou na levé straně dveří,
zámek a kování jsou na pravé straně dveří

PRAVÉ dveře: panty jsou na pravé straně
dveří, zámek a kování jsou na levé straně
dveří

FAB TRIO 100, 200 cylindrická vložka, sada 3ks, 6 klíčů

� žň ř čUmo uje nezávislé odemykání z obou stran i p i zasunutém a pooto eném klíči
� Č ě č ří ěPodle normy SN P ENV 1627 jsou výrobky v sad certifikovány v bezpe nostní t d

BT3 (FAB 200) BT4 (FAB 1000, FAB 2000)a v t dří ě
� ž ž ě ř )Mo nost sjednocení vlo ky na stejný uzáv r (a za azení do SGHK
� č ěPo et klíčů v sad : 3ks nebo 5ks
� ž č čPovrchová úprava vlo ky: mosaz, nikl-mat (ozna ení Nm), nikl-sat (ozna ení Ns)
� č ě č ěProvedení knoflíku: plast erný, lešt ná mosaz (ozna ení K), lešt ná mosaz pokovena

saténovým niklem (ozna ení KN)č

Cylindrické vložky s knoflíkem

Souprava 3 kus cylindrických vlo ek FAB/29+35 na stejný klíčů ž .
Podle normy SN P ENV 1627 jsou výrobky v sad certifikovány vČ ě
bezpe nostní t d a v t dč ří ě ří ěBT2 (FAB 100) BT3 (FAB 200)
Po et klíčů v sad : 6ksč ě
Povrchová úprava vlo ky:ž
mosaz, nikl-mat (ozna ení Nm)č
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Souprava 2 kus stavebních vlo ek a 1 kusu visacího zámkuů ž
Souprava umo uje jedním klíčem odemknout dv cylindrickéžň ě
vlo ky a visací zámek (vchodovéž FAB 100D/29+35 H80/52
dve e, branka, garáž, sklep apod.)ř
Soupravy s jiným po tem cylindrických vlo ek a visacíchč ž
zámk je mo né vyrobit na zakázkuů ž .
Po et klíčů v sad : 6ksč ě
Povrchová úprava vlo ky: mosazž
Povrchová úprava visacího zámku: litina + komaxit

Souprava FAB KOMBI 7

krabička

krabička

krabička / blistr

Soupravy Zadlabávací zámky

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

FA90810002.0040 KOMBI7 BL. 6KL.SADA(2x100D + 1x FAB 80H/52)1 ks 775.00 31.000 C �

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

FA90810001.0000 100D/29+35 TRIO 6KL.CYL.VLOZKA 1 ks 705.00 28.200 C �

FA90820002.0300 200RSD/29+35 TRIO 6KL.CYL.VLOZKA 1 ks 780.00 31.200 C �

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

FA90322002.0300 202RSD/29+35 3KL.CYL.VLOZKA 1 ks 505.00 20.200 C �

FA90322002.1400 202RSDNm/29+35 3KL.CYL.VLOZKA 1 ks 525.00 21.000 C �

FA9031C023.1140 1002U4BDKNs/29+35 5KL.BLISTR CYL. 1 ks 1110.00 44.400 C �

FA9032A002.1140 2002BDKNs/29+35 5KL.BLISTR CYL.VL 1 ks 1440.00 57.500 C �
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Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva


