
� vhodný pro zabezpečení dovnitř otevíraných
pravých i levých vstupních dveří o tloušťce
35 mm až 55 mm
� vzdálenost osy cylindrické vložky od hrany

dveří je volitelná při montáži, a to 50 mm
nebo 60 mm
� dodáván v sadě s cylindrickou vložkou nebo

samostatně
� standardně dodávaná cylindrická vložka

může být nahrazena cylindrickou vložkou
FAB 2061, FAB 2032, FAB 2232 nebo FAB 2415. Při použití těchto cylindrických vložek je
možné využití v systému generálního a hlavního klíče.
�možnost sjednocení na společný uzávěr (SU)
� povrchová úprava: skříň zámku – broušená, saténově niklovaná a lakovaná

protiplech – broušený, saténově niklovaný a lakovaný
cylindrická vložka – broušená mosaz
knoflík – broušený, saténově niklovaný a lakovaný

� dodáván se 3 klíči o v kartonku; balen

Příslušenství
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Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286312002110000 Y2T N PRID.ZAMEK S VLOZKOU 1 ks 454.00 18.200 C �

� dle normy ČSN P ENV 1627 jsou tyto výrobky certifi
kovány v BT 2
�možnost využití v systému generálního a hlavního klíče
� zámky jsou vybaveny bezpečnostním zajišťovacím

řetízkem FAB 1540, který umožňuje pootevření dveří
jen na omezenou vzdálenost
� standardně dodávaná cylindrická vložka FAB 2032
� povrchová úprava:

skříň zámku – nebo bílá barvačerná

kryt protiplechu – nebo bílý plastčerný

cylindrická vložka – leštěná mosaz nebo leštěný nikl
(označení N)

knoflík – bílý plast
� dodávány se šesti klíči
� o v kartonkubalen

� dle normy ČSN P ENV 1627 jsou tyto výrobky
certifikovány v BT 2
�možnost využití v systému generálního a hlavního klíče

(FAB DYNAMIC plus, FAB CONTROL plus, SGHK FAB 2060,
SGHK FAB 2018)
� standardně dodávaná cylindrická vložka FAB 2032 může

být nahrazena FAB DYNAMIC (FAB 2415BN) nebo FAB
CONTROL (FAB 2232BN)
� lze je dodatečně doplnit o bezpečnostní zajišťovací řetízek

FAB 1540
� provedení odolné proti odvrtání (označení B)
� povrchová úprava:

skříň zámku – nebo bílá barvačerná

kryt protiplechu – nebo bílý plastčerný

cylindrická vložka – leštěná mosaz nebo leštěný nikl
(označení N)
knoflík – bílý plast

� dodávány se šesti klíči o v kartonku; balen

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286312002030000 1572 6KL.PRID.ZAMEK 1 ks 640.00 25.600 C �

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286312002040000 1575 6KL.PRID.ZAMEK 1 ks 770.00 30.800 C �

• vhodný pro dodatečné zabezpečení dovnitř otevíraných dřevěných interiérových i
exteriérových dveří o maximální šířce 1100 mm

• pomáhá identifikovat návštěvu před úplným otevřením vstupních dveří

• jednoduchá montáž, pro připevnění na rám dveří
a dveřní křídlo je nutné vybrat vhodnou výšku

• tělo řetízku je dlouhé 39 mm nebo 90 mm a široké 34 mm, délka řetízku je 160 mm

• povrchová úprava: mosaz (označení B), chrom (označení C)
• baleno v blistru

• vhodné pro použití na většině dřevěných dveřích o tloušťce 35-57 mm

• zorný úhel 180°

• pro instalaci je nutné vyvrtat otvor o průměru 12 mm uprostřed dveří ve výšce očí, poté se
obě části dveřního kukátka do tohoto otvoru sešroubují proti sobě

• pomocí dveřního kukátka lze zjistit, kdo je za dveřmi i přesto, že jsou dveře zavřené,
napomáhá předejít agresivnímu obtěžování

• povrchová úprava: mosaz (označení B), chrom (označení C)
• baleno v blistru

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286314000020550 P1037B DVERNI RETIZEK MOSAZ 6 ks 45.90 1.840 C �

286314000020580 P1037C DVERNI RETIZEK CHROM 6 ks 45.90 1.840 C � D

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286314000020600 DVERNI KUKATKO, MOSAZ 6 ks 82.50 3.300 C �

286314000020570 DVERNI KUKATKO, CHROM 6 ks 82.50 3.300 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


