
Bezpečnostní kování Visací zámky

� dle normy ČSN P ENV 1627 jsou tyto výrobky certifi kovány v BT 3
� rozteč osy kliky a cylindrické vložky je 90 mm nebo 72 mm
� vhodné pro zabezpečení vstupních dveří pravých i levých, exteriérových i interiérových o

tloušťce 40 až 60 mm
� venkovní štít o tl. 10 mm z tvrzené oceli, vnitřní štít o tl. 6 mm z oceli
� dodáváno s bezpečnostní krytkou proti vytržení cylindrické vložky
� součástí balení jsou 2 uchycovací šrouby
� povrchová úprava: štít – broušený nikl

klika – madlo – eloxovaný hliník
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� rozteč osy kliky a cylindrické vložky je 90 mm nebo 72 mm
� vhodné pro zabezpečení vstupních dveří pravých i levých, exteriérových i interiérových o
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• třmen zámku má zvýšenou odolnost proti řezání, stříhání, úderům kladiva (HARDENED)
• jednostranně jištěný po odemčení samočinně výsuvný třmen, otočný o 360°
• těleso z litiny, povrchová úprava modrý komaxit
• dodáván ve čtyřech velikostech (38, 45, 52 a 63 mm)
• standardně dodáván se třemi klíči

Visací zámek FAB 30

Bezpečnostní visací zámky Y120 a Y122

A B C D G H

FA91703001.5610 30H/38 3KL.VIS.ZAMEK TFAN 38 34 15 6 19 17 10 ks 70.00 2.800 C �

FA91703002.5610 30H/45 3KL.VIS.ZAMEK TFAN 45 36 18 7 23 22 10 ks 85.50 3.420 C �

FA91703003.5610 30H/52 3KL.VIS.ZAMEK TFAN 52 40 21 8 26 24 10 ks 99.00 3.960 C �

FA91703004.5600 30H/63 3KL.VIS.ZAMEK 63 42 25 10 32 31 10 ks 109.00 4.360 C �

EANMj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
Kód popis

rozměry (mm) balení
ks

� třmen zámku s vysokou odolností proti řezání, střihání a úderům kladiva (BORON)
� oboustranně jištěný Ø (C), po odem čení samočinně výsuvný třmen, otočný o 360°
� uzamykatelný třmen pouhým zatlačením do tělesa bez použití klíče
� těleso zámku z mosazi s povrchovou úpravou leštěný chrom
� odolný proti vzdušné vlhkosti

balení skin

Y122Y120

A B C D E

AA000120 Y120/40/125/1 S. 3KL VIS.ZAMEK 41 37 7 25 20 ks 175.00 7.000 C �

AA000121 Y120/50/127/1 S. 3KL VIS.ZAMEK 52 46 9 26 25 ks 277.00 11.100 C �

AA000122 Y120/60/135/1 S. 3KL VIS.ZAMEK 62 52 10 34 34 ks 326.00 13.000 C �

AA000123 Y120/50/163/1 L. 3KL VIS.ZAMEK 52 46 9 63 25 ks 335.00 13.400 C �

AA000124 Y122/50/123/1 C. 3KL VIS.ZAMEK 51 65 7 23 19 ks 335.00 13.400 C �
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Kód popis
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FAB MAZADLO
� určeno pro mazání jemného mechanizmu cylidrických vložek FAB
� lihová rozpustná část zajišťuje rozmrazení zámků v zimním odbobí
� vlastní speciální mazací složka vytváří po odpaření lihové části jemnou

vrstvu mazacího tuku s dobrou adhezí a výbornými kluznými vlastnostmi
pro chod zámku v širokém rozmezí pracovních teplot od -50 °C do +140 °C
� plněno do plastové nádobky o obsahu 125 ml
�mechanický vstřikovač tvoří uzávěr plastové nádobky, je doplněn o

plastovou hadičku k snažšímu vpravení mazadla potřebným směrem
� nutno důkladně před použitím protřepat
� UPOZORNĚNÍ: hořlavina 1. stupně, chraňte oči , chraňte před dětmi,

chraňte před ohněm

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286314000015500 S403/72 BEZP.KOVANI KLIKA/KLIK 1 ks 3 420.00 137.000 C �

286314000015430 S403/90 BEZP.KOVANI KLIKA/KLIK 1 ks 3 420.00 137.000 C �

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286314000015510 S408/72 BEZP.KOVANI KLIKA-MADL 1 ks 3 570.00 143.000 C �

286314000015440 S408/90 BEZP.KOVANI KLIKA-MADL 1 ks 3 570.00 143.000 C �

Kód popis
znak

nebezp.
objem ml

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

246631000000000 MAZADLO FAB F 125 20 ks 92.00 3.680 C �

Kód popis
znak

nebezp.
objem ml

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

246631000000020 Mazadlo FAB PLUS 30ml F 30 20 ks 73.50 2.940 C �

FAB MAZADLO PLUS
� určeno pro mazání jemného mechanizmu cylindrických vložek FAB
� a zvýšenou mazací schopnost, která mámá rozmrazovací schopnosti

pozitivní vliv na životnost cylindrických vložek
� je použit speciální olej bez dalších rozpouštědel s vysokým mazacím

účinkem a vzlínavostí
� lze použít při teplotách od - 50 °C do +140 °C
�mechanický vstřikovač s nástavcem aplikuje mazadlo na požadovaná místa

200 1
3

/1
4

Valašské Meziříčí Prahal lBrno www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina


