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RHL.ZZ

RHL.VZ

RHL.LZ

199,-
( 241- vč. DPH )

Bezpečnostní lankový zámek pro plastová, hliníková a dřevěná okna.
Umožňuje bezpečné pootevření okna o cca 10 cm.
Zabraňuje nežádoucímu pohybu osob ven i dovnitř.
Zádržná síla: 5.000 N (500 kg).
Délka lanka: 17,5 cm
Průměr lanka: 5 mm
Barvy: bílá (RAL9016)
šedá (RAL9006)
světle hnědá (RAL8003) 
tmavě hnědá (RAL8016)
Balení: 2 ks klíčů a
4 ks samořezných vrutů

Obj. kód Název Cena
0456-0002    RHL.LZ.RAL9016.B 199,-
0456-0001    RHL.LZ.RAL9006.S 199,-
0456-0003    RHL.LZ.RAL8003.SH 199,-
0456-0004    RHL.LZ.RAL8016.TH 199,-
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149,-
( 180- vč. DPH )

Obj. kód Název Cena
0456-0006 RHL.VZ.RAL9016.B 149,-
0456-0005 RHL.VZ.RAL9006.S 149,-
0456-0007 RHL.VZ.RAL8003.SH 149,-
0456-0008 RHL.VZ.RAL8016.TH 149,-
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Bezpečnostní výklopný zámek pro plastová, hliníková a dřevěná okna.
Umožňuje bezpečné otevření křídla pouze do polohy „větrání“.
Zabraňuje nežádoucímu otevření dveřního křídla zevnitř.
Zvyšuje zabezpečení z vnější strany okna.
Zádržná síla: 1.000 N (100 kg)
Barvy: bílá (RAL9016)
šedá (RAL9006)
světle hnědá (RAL8003), 
tmavě hnědá (RAL8016)
Balení: 1 ks klíče
4 ks samořezných vrutů

149,-
( 180- vč. DPH )

Obj. kód Název Cena
0456-0010 RHL.ZZ.RAL9016.B 149,-
0456-0009 RHL.ZZ.RAL9006.S 149,-
0456-0011 RHL.ZZ.RAL8003.SH 149,-
0456-0012 RHL.ZZ.RAL8016.TH 149,-

Bezpečnostní závorový zámek pro plastová, hliníková a dřevěná okna.
Umožňuje dodatečné zabezpečení okenního křídla proti otevření. Zabraňuje 
nežádoucímu pohybu osob ven i dovnitř. Zádržná síla: 2.500 N (250 kg). 
Dva způsoby ovládání: A) Klíčem a tlačítkem – zasunutím a otočením 
klíče o 180° (v libovolném směru) závoru 
uzamknete. Při odemykání postupujete stejně 
a poté stisknete tlačítko pro její odjištění. 
B) Pouze tlačítkem - v odemčeném stavu 
zámku stačí pro odjištění závory pouze 
stisknout tlačítko. 
Barvy: bílá (RAL9016), šedá (RAL9006)
světle hnědá (RAL8003) 
tmavě hnědá (RAL8016)
Balení: 1 ks klíče
2 ks samořezných vrutů
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EURO Secure

Slepé vložky

Certifi kováno v bezpečnostní třídě RC4 
dle ČSN EN 1627:2012.

Bezpečnostní 10stavítková knofl íková vložka 
s ocelovou tyčí proti rozlomení a knofl íkem na jedné straně. 
Vysoká ochrana proti odvrtání pomocí 9prvků z kalené oceli. 
Tvoří ji 5 kolíků, 1 stavítko a 3 kuličky. 
Ochrana proti vyhmatání a bumpingu. 
Možnost společného uzávěru - SU.
430.000 reálných kombinací klíče. 
Materiál vložky a klíčů: mosaz. Povrchová úprava: matný nikl (NI) 
Volně kopírovatelný klíč.
Balení obsahuje: 6 ks prodloužených oboustranných klíčů, 
2 ks šroubů 50 + 60 mm, identifi kační kartu

EURO XStar
Certifi kováno v bezpečnostní třídě RC4 
dle ČSN EN 1627:2012.

Bezpečnostní 10stavítková knofl íková vložka 
s ocelovou tyčí proti rozlomení a knofl íkem na jedné straně. 
Vysoká ochrana proti odvrtání pomocí 9prvků z kalené oceli. 
Tvoří ji 5 kolíků, 1 stavítko a 3 kuličky. 
Ochrana proti vyhmatání a bumpingu. 
Možnost společného uzávěru - SU.
430.000 reálných kombinací klíče. 
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Obj. kód Název Cena
0611-0032 EXR.K50/60.NI 925,- 

925,-
( 1.119- vč. DPH )

O
ch
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na proti odvrtání

Obj. kód Název Cena
0612-0046 ES.K40/40.NI 490,-
0612-0047 ES.K40/50.NI 530,-

Certifi kováno v bezpečnostní třídě RC3 
dle ČSN EN 1627:2012. Certifi kát NBÚ typ 2 SS4=2.

Bezpečnostní 6stavítková knofl íková vložka s odolností 
proti odvrtání a nedestruktivní dynamické metodě 
(tzv. bumping). Ochrana proti odvrtání pomocí 6prvků 
z kalené oceli. Tvoří ji 5 kolíků a 1 stavítko. 
Možnost společného uzávěru - SU.
40.000 reálných kombinací klíče. Materiál vložky a klíčů: mosaz
Povrchová úprava: matný nikl (NI) a matná mosaz (MS) 
Volně kopírovatelný klíč.
Balení obsahuje: 6 ks prodloužených klíčů, 
2 ks šroubů 50 a 60 mm, identifi kační kartu

od 490,-
( 593- vč. DPH )

Slepá vložka s knofl íkem.
Ovládání na vnitřní i vnější straně. 
Na vnější straně pomocí mince nebo plochého 
šroubováku, na vnitřní straně otočným knofl íkem.
Balení obsahuje: 
2 ks šroubů 50 mm a 60 mm

Slepá půlvložka s knofl íkem. 
Ovládání pouze na vnitřní straně 
pomocí otočného knofl íku.
Balení obsahuje: 
2 ks šroubů 50 mm a 60 mm

Obj. kód Název Cena
0615-0013    RB.30/35K.NI 295,- 

Obj. kód Název Cena
0615-0014    RB.0/30K.NI 265,- 

265,-
( 321- vč. DPH )

295,-
( 357- vč. DPH )
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RZ.2024.BC.S

RS.17.EDN.HO.B
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960,-
( 1.161- vč. DPH )

RS.17.EDN.4SET.B

Obj. kód Název Cena
0510-0029   RZ.2024.BC.S 1.390,- 

1.390,-
( 1.682- vč. DPH )

Obj. kód Název Cena
0849-0018  RS.17.EDN.HO.B 960,- 

3.840,-
( 4.646- vč. DPH )

Obj. kód Název Cena
0849-0019  RS.17.EDN.4SET.B 3.840,- 

Ocelový sejf pro tvorbu sestav s elektronickým zámkem a nouzovým klí-
čem. Vhodné pro recepce, fi tness centra atd. Možnost modulárního 
rozšíření pomocí otvorů na bocích, i vodorovných plochách o další 
kusy na jednotlivé sejfy. 
Rozměr vnější š/v/h: 230 x 170 x 170 mm 
Rozměr vnitřní š/v/h: 228 x 168 x 110 mm 
Hmotnost netto: 3 kg 
Síla materiálu: dveře 3 mm, plášť 1,5 mm 
Barva: slonová kost (RAL9001)
Možnost ukotvení do zdi nebo podlahy. 
Balení  vč . baterií, 2 ks nouzových klíčů�, 
2 ks ocelových hmoždinek a šroubů , 
3 ks šroubů, podložek, matiček k montáži setu
Objem: 4 l
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Sestava 4 ks ocelových sejfů s elektronickým zámkem a nouzovým klíčem. 
Vhodné pro recepce, fi tness centra atd. Možnost modulárního rozšíření 
pomocí otvorů na bocích, i vodorovných plochách o další sestavy na 
jednotlivé sejfy (Art. RS.17.EDN.HO.B) ve všech směrech.
Rozměr vnější sestavy 4 kusy š/v/h: 460 x 170 x 340 mm 
Rozměr 1 kusu vnější š/v/h: 230 x 170 x 170 mm 
Rozměr 1 kusu vnitřní š/v/h: 228 x 168 x 110 mm 
Hmotnost sestavynetto: 12 kg 
Síla materiálu: dveře 3 mm, plášť 1,5 mm 
Barva: slonová kost (RALL9001)
Možnost ukotvení do zdi nebo podlahy. 
Balení  vč . baterií, 2 ks nouzových klíčů, 
8 ks ocelových hmoždinek a šroubů 
Objem: 4 x 4 l
Při dokoupení další sestavy nutno 
přikoupit spojovací materiál.
(Art. RS.17.EDN.MONTSET 60,-)

Dveřní zavírač pro vstupní dveře.
Vhodný pro požární dveře dle EN 1634, požární odolnost 1,5 hod.
Plynule nastavitelná zavírací síla 2-4 dle EN 1154.
Tlumení otevíracího úhlu “backcheck“ (BC).
Váha dveří max. 80 kg. Šířka dveří max. 1100 mm. 
Úhel otevření dveří max. 180º.
Montáž na dveře nebo na zárubeň.
Balení včetně standardního 
ramínka a montážního materiálu.
Barva: stříbrná
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