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 Přehled systémů Vložkové uzamykací systémy

 Kombinované vložkové systémy 

 Základní systémy  AP 4000
 

 ANS-2 ANS-4
Variace systémů

 HKS-2 HKS-4{
kombinovatelné

AP 2000
tříokruhový/

SYST

 Základní systémy AP 2000 AP 3000 AP 4000
 Označení systému číslem artiklu SYST *) AP3 AP4 

 Variace systémů ANS-2  ANS-4
 Označení systému číslem artiklu ANS2  ANS4

Okruh vnějších dveří

AP 4000AP 2000

Okruh vnitřních dveří

V převážné většině případů jsou vložky v systému AP 2000 (ANS-2, 
HKS-2) správnou volbou. Platí-li, že je nutno zabezpečit vysoké hod-
noty, pak jsou nutné vložky AP 4000 (ANS-4, HKS-4).

• Optimalizace nákladů: Z věcných úvah vyplývá, že není smysluplné 
nasazovat do všech dveří nejbezpečnější vložky; nýbrž jen do tako-
vých dveří, kde je to nutné. Např.:

- Dveře ve vnějším okruhu vyžadují velmi často vložky s nejvyšší 
bezpečností (převládá bezpečnost), jako systém AP 4000 (ANS-4, 
HKS-4) s vícero bezpečnostními a funkčními úrovněmi.

- Dveře ve vnitřním okruhu vyžadují převážně vložky ve stavební 
konstrukci (převládá organizace), jako systém AP 2000 (ANS-2, 
HKS-2) se dvěma bezpečnostními a funkčními úrovněmi.

• Kombinované systémy: Bezpečnostní vložkové systémy Gege jsou co do vývoje produktu vystavěny jako kombino-
vatelné. Obzvláště výhodnou kombinací je spojení systémů Gege AP 2000 (ANS-2, HKS-2) a AP 4000 (ANS-4, HKS-
4). Tím můžete kombinovat bezpečnost a organizaci.

U kombinovaných systémů (artikly s „CO“) se neúčtuje žádný příplatek. Cena vložky však neobsahuje žádné vlastní 
klíče a ty jsou tedy dodatečně účtovány.

*) Označení „SYST“ platí pro všechny profily bez bezpečnostní karty, resp. pro nepatentované systémy.
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 8  Bezpečnostní vložkový systém  Patent pExtra

SE postranní elementy

 U systému pExtra je bezpečnost klíče (klíč je patentován) podstatně zvýšena speciálním postupem při frézo-
vání profilu klíče, který významně ztěžuje neoprávněné manipulace.

Funkce
Speciálně vytvořený kanál klíče ve vložce s páry stavítek, která jsou řazena jak vertikálně, tak horizontálně a 
která musí se správným klíčem dosáhnout jediného postavení, aby bylo docíleno dělící roviny pro zamykání 
vložky. Ochrana proti násilnému otevření je podstatně zvýšena použitím prvků z kalené oceli. Vertikálně a 
horizontálně řazené blokovací prvky a překrytý profil významným způsobem ztěžují vyhmatání vložky.
 
Mechanickým řešením je zamezeno možnosti otevření vložky pomocí SG metody.

 Bezpečnostní vložka s paracentrickým klíčovým profilem
Patent pExtra
 
 • Rakouský patent č. 410.460, platnost patentu do r. 2022
• Evropský patent č. EP1362153,  platnost patentu do r. 2022

■  Bezpečnostní hlediska
• Odolnost proti vloupání odpovídá ÖNORM EN 1303 a B5356, DIN EN 1303 a DIN 18252
•  Certifikováno na odolnost proti SG metodě
• Odolnost proti vloupání odpovídá ÖNORM EN 1303 a B5338, DIN EN 1303 a DIN 18257, na objednávku 
 možno dodat i v provedení dle VdS
 (údaj o klasifikaci nutný)
• Odolnost proti ohni T90, odpovídá ÖNORM

■  Standardní provedení
• postranní blokovací elementy
• mechanické řešení proti použití SG metody
• 5 vertikálně řazených odpružených párů stavítek 
• palec o šíři 9 mm
• nastavení palce:  u DZ 30° přes těleso
     u HZ základní nastavení 45°, 8-násobně přestavitelný
• upevňovací šroub M 5 x 70 mm
• 3 klíče (s bezpečnostní kartou)
• 2 klíče (s bezpečnostní kartou) u nábytkových a visacích zámků
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 8  Bezpečnostní vložkový systém  AP 2000

Bezpečnostní vložka  AP 2000/SYST

AP-2000 je vyzrálým, flexibilním vložkovým systémem, který je používán především u jednotlivých vložek v 5-stavít-
kovém provedení.

Ochrana proti vyhmátnutí je zajištěna pomocí překrytého profilu, precizně provedeného vrtání a specielního tvarování 
stavítek.

Ochrana proti odvrtání spočívá v dodatečných bezpečnostních prvcích z oceli ve válci a tělese k zabezpečení staví-
tek a pružinek.

■  Bezpečnostní hlediska 
• Odolnost proti vloupání odpovídá ÖNORM EN 1303 a B5356, DIN EN 1303 a DIN 18252,                             
 AP 2000 na přání k dodání také v provedení VdS (údaj o klasifikaci nutný)
• Odolnost proti průstřelu, druh odolnosti 4
• Odolnost proti ohni T90, odpovídá ÖNORM

■  Standardní provedení
• 5 odpružených párů stavítek
• palec o šíři 9 mm
• nastavení palce, u DZ 30° přes těleso, 
 u HZ základní nastavení 45°, 
 8-násobně přestavitelný
• upevňovací šroub M 5 x 70 mm
• 3 klíče (bez bezpečnostní karty)
• 2 klíče (bez bezpečnostní karty) u nábytkových vložek a visacích zámků
• Povrchové úpravy viz tabulka na str. 8.10

Pokyny pro údržbu viz str. 8.36

V čísle artiklu je uvedeno systémové označení „SYST“.
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AP 2000 tříokruhová  (ANS-2, HKS-2) je vyzrálým, flexibilním vložkovým systémem, který je používán především pro 
uzamykací systémy. Uzamykací systémy jsou propočítávány pomocí počítačů a jsou plně kontrolovány. Jako základ 
je k dispozici více než 80.000 variací profilů kombinovaně s 5 nebo 6 odpruženými páry stavítek. To umožňuje vyho-
tovit také větší a komplikovanější bezpečné uzamykací systémy.

Ochrana proti vyhmátnutí je zajištěna pomocí překrytého profilu, precizně provedeného vrtání a specielního tvaro-
vání stavítek.

Ochrana proti odvrtání spočívá v dodatečných bezpečnostních prvcích z oceli ve válci a tělese k zabezpečení sta-
vítek a pružinek.

■  Bezpečnostní hlediska
• Odolnost proti vloupání odpovídá ÖNORM EN 1303 a B5356, DIN EN 1303 a DIN 18252,
 AP 2000 TŘÍOKRUHOVÝ na přání k dodání také v provedení VdS (údaj o klasifikaci nutný)
• Odolnost proti průstřelu, druh odolnosti 4
• Odolnost proti ohni T90, odpovídá ÖNORM

■  Standardní provedení
• 5 odpružených párů stavítek
• palec o šíři 9 mm
• nastavení palce, 
 u DZ 30° přes těleso
 u HZ základní nastavení 45°, 8-násobně přestavitelný
• upevňovací šroub M 5 x 70 mm
• povrchové úpravy viz tabulka na str. 8.10

Pokyny pro údržbu viz str. 8.36

 8  Bezpečnostní vložkový systém  AP 2000 tříokruhová

Bezpečnostní vložka tříokruhová AP 2000/SYST

Patentovaná ochrana klíče je dána použitím patentů Gege
• ANS  rakouský patent č. 399.530, doba platnosti patentu do roku 2013 nebo
• HKS  rakouský patent č. 396.957, doba platnosti patentu do roku 2012

1. okruh: horní
variační rovina

2. okruh: zóna 
ochrany proti 
vyhmátnutí

3. okruh: dolní 
variační rovina

překrytý profil
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 8  Bezpečnostní vložkový systém  Patent ANS

Bezpečnostní vložka ANS s variacemi dorazu  

Použitelná u vložkových systémů  AP-2000/SYST ➠ ANS-2
  AP-4000 ➠ ANS-4 

• rakouský patent č. 399.530, doba platnosti patentu do roku 2013
• evropský patent č. 637.663, doba platnosti patentu do roku 2014

U systému dorazových variací ANS je podstatnou měrou zvýšena bezpečnost klíče (klíč je patentován) a variační 
možnosti.

■  Funkce
Do vložky je zabudován variovatelný doraz z tvrdokovu, který vykazuje různé úrovně dorazu. Doraz na klíči ANS 
vykazuje odpovídající negativní úroveň dorazu. Jenom při úplném zasunutí klíče se dosáhne dělící roviny, která je 
nutná pro zamykání vložky. Doraz ve vložce přitom představuje dodatečnou ochranu proti odvrtání.
Pro zvýšení dodatečné zamykací bezpečnosti a variačních možností se používají u vložkových uzamykacích systémů 
ANS-2 a ANS-4 podle potřeby postranní elementy.

■  Bezpečnostní hlediska
• Odolnost proti vloupání odpovídá ÖNORM EN 1303 a B5356, DIN EN 1303 a DIN 18252, na přání také k dodání v    
 provedení VdS (údaj o klasifikaci nutný)
• Odolnost proti průstřelu, druh odolnosti 4
• Odolnost proti ohni T90, odpovídá ÖNORM

■  Standardní provedení
• 5 odpružených párů stavítek
• palec o šíři 9 mm
• nastavení palce, u DZ 30° přes těleso, u HZ základní nastavení 45°, 8-násobně přestavitelný
• upevňovací šroub M 5 x 70 mm
• 3 klíče (s bezpečnostní kartou)
• 2 klíče (s bezpečnostní kartou) u nábytkových vložek a visacích zámků
• povrchové úpravy viz tabulka na str. 8.10

Pokyny pro údržbu viz str. 8.36
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 8  Bezpečnostní vložkový systém  Patent AP 3000

Bezpečnostní vložka  AP 3000

■  Funkce
AP-3000 odpovídá v základní konstrukci systému AP 2000, avšak obsahuje dodatečně ještě otočný křížek, který je 
usazen ve válci vložky a zasahuje volně otáčivě do kanálku klíče. Klíče AP 3000 mají mezi zády a frézováním klíče 
precizní otvory v profilu, do kterých zapadají paprsky otočného křížku. Kuličkový uzávěr, který je zasazen ve válci 
vložky, brání zasunutí neoprávněného klíče.

■  Bezpečnostní hlediska
• Odolnost proti vloupání odpovídá ÖNORM EN 1303 a B5356, DIN EN 1303 a DIN 18252, (údaj o klasifikaci nutný)
• Odolnost proti průstřelu, druh odolnosti 4
• Odolnost proti ohni T90, odpovídá ÖNORM

■  Standardní provedení
• 5 odpružených párů stavítek
• palec o šíři 9 mm
• nastavení palce, u DZ 30° přes těleso, u HZ základní nastavení 45°, 8-násobně přestavitelný
• upevňovací šroub M 5 x 70 mm
• 3 klíče (s bezpečnostní kartou)
• 2 klíče (s bezpečnostní kartou) u nábytkových vložek a visacích zámků
• povrchové úpravy viz tabulka na str. 8.10

Pokyny pro údržbu viz str. 8.36

• rakouský patent č. 380.513, doba platnosti patentu do 07.03.2004*
• švýcarský patent č. 667.306, doba platnosti patentu do roku 2005
• italský patent č. 1.204.572, doba platnosti patentu do roku 2008

*) patentovaná ochrana klíče je i nadále platná při použití patentu Gege ANS (viz str. 8.6)

Ochrana proti neoprávněnému zasunutí
Otočný křížek       Otvory v profilu
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 8  Bezpečnostní vložkový systém  AP 4000

Bezpečnostní vložka  AP 4000

Patentovaná ochrana klíče je platná při použití patentů Gege
• ANS  rakouský patent č. 399.530, doba platnosti patentu do roku 2013 nebo)
• HKS   rakouský patent č. 396.957, doba platnosti patentu do roku 2012

Vodící hrana profilu

Plátek závěru z tvrdokovu

Kuličkový uzávěr        
Odpružené posuvné kolíky s variabilním kódováním

■  Bezpečnostní hlediska
• Odolnost proti vloupání odpovídá ÖNORM EN 1303 a B5356, DIN EN 1303 a DIN 18252, (údaj o klasifikaci nutný)
• Odolnost proti průstřelu, druh odolnosti 4
• Odolnost proti ohni T90, odpovídá ÖNORM
• Zvýšená ochrana proti odvrtání pomocí plátků závěru z tvrdokovu

■  Standardní provedení
• 5 odpružených párů stavítek, u uzamykcích systémů 6-stavítkové provedení
• palec o šíři 9 mm
• nastavení palce, u DZ 30° přes těleso, u HZ základní nastavení 45°, 8-násobně přestavitelný
• upevňovací šroub M 5 x 70 mm
• 3 klíče (s bezpečnostní kartou)
• 2 klíče (s bezpečnostní kartou) u nábytkových vložek a visacích zámků
• povrchové úpravy viz tabulka na str. 8.10

Pokyny pro údržbu viz str. 8.36

■  Funkce
U systému AP-4000 4000 je podstatně zvýšena bezpečnost a variační možnosti pomocí dvou odpružených posuv-
ných kolíků.
Klíč působí na dva systémy:
V prvním systému se posouvají odpružená stavítka pomocí frézování klíče radiálně do dělící roviny. V druhém systému 
se posuvné kolíky pomocí vodících hran na klíči posouvají axiálně a řadí se do správné polohy. Tím se stává vyhmát-
nutí mimořádně obtížným, pokud ne nemožným. Dalším ztížením pro pokusy o vyhmátnutí je přiřazení posuvných 
kolíků vždy na 120° ke stavítkům. Tím se stává předpětí stavítek (=předpoklad pro vyhmátnutí) sotva možným. 
Kódovatelnost ve vícero úrovních dává u vložkového systému AP 4000 počet variací v řádu miliard.
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 8  Bezpečnostní vložkový systém  Patent HKS

Bezpečnostní vložka s hákovým klíčem
a postranními elementy

Použitelná u systémů vložek  AP-2000/SYST ➠ HKS-2
  AP-4000 ➠ HKS-4 

• rakouský patent č. 396.957, doba platnosti patentu do roku 2012
• evropský patent č. 567.446, doba platnosti patentu do roku 2013

Hákový klíč je unikátem (polotovar klíče je patentován). Dodatečná uzamykací bezpečnost ve vložce je podstatně 
zvýšena.

■  Funkce
Do zářezu tvarovaného stavítka (stavítka válce) zasahuje ve tvaru háku vytvořený zub na dorazu klíče,a tím vytváří 
funkční spojení tvarem klíče. Správný klíč udržuje stavítko v dělící rovině; válec vložky se může otáčet. Proti pokusu o 
odemknutí klíčem bez odpovídajícího tvarového elementu ku stavítku ve válci působí hned dvě bezpečnostní opatření 
(dvojitá dodatečná uzamykací bezpečnost):
• válec vložky zůstává blokován prostřednictvím specielní konstrukce stavítka a
• pokud se válec vložky podaří eventuelní jinou manipulací přeci jen otočit, pak spadne stavítko válce po   
 otočení válcem do vyjmutí v tělese vložky a blokuje další otáčivý pohyb.

Pro zvýšení dodatečné uzamykací bezpečnosti a variačních možností se používají u vložkových uzamykacích 
systémů HKS-2 a HKS-4 v případě potřeby postranní elementy.

■  Bezpečnostní hlediska
• Odolnost proti vloupání odpovídá ÖNORM EN 1303 a B5356, DIN EN 1303 a DIN 18252, na přání k dodání také v  
 provedení VdS (údaj o klasifikaci nutný)
• Odolnost proti průstřelu, druh odolnosti 4
• Odolnost proti ohni T90, odpovídá ÖNORM

■  Standardní provedení
Jako u systému ANS (viz str. 8.6)

Pokyny pro údržbu viz str. 8.36

Postranní elementy
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 8  Dvojité vložky 

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č. poz.:  1G.1G 02

■  Provedení bezpečnostních dvojitých vložek (DZ)

5 odpružených párů stavítek, u uzamykacích systémů je možné i 6-stavítkové provedení, palec o šíři 9 mm, nastavení 
palce 30° přes těleso, upevňovací šroub M 5 x 70 mm
Popis systému viz str. 8.3 až 8.9, zvláštní provedení viz str. 8.17 až 8.19

■  Provedení povrchových úprav dvojitých vložek (DZ) (vždy uvádět na objednávce)

MN mosaz matná, poniklovaná standardní provedení
MG mosaz matná na přání bez příplatku
GB mosaz matná, kartáčovaná zvláštní provedení
EB mosaz anglická hněď zvláštní provedení
MP mosaz leštěná, konce s ochranným lakem zvláštní provedení

■  Délky dvojitých vložek (DZ)

4-stavítkové u jednotlivých vložek
5-stavítkové u jednotlivých vložek a u uzamykacích systémů
6-stavítkové jen u uzamykacích systémů

■  Objednací příklad pro vložkový systém ANS-2 (5-stavítkový) v matné mosazi             
    oboustranně uzamykatelný

 počet 
 stavítek

délka
B

délka
C

celkem
A

4 DZ 23 + 23 46
4 DZ 23 + 30 53
4 DZ 23 + 35 58
4 DZ 23 + 40 63
5 DZ 27,5 + 27,5 55
5 DZ 27,5 + 30 57,5
5 DZ 27,5 + 35,5 63
5 DZ 27,5 + 40 67,5
5 DZ 30 + 30 60
6 DZ 31,5 + 31,5 63
5 DZ 30 + 35,5 65,5
6 DZ 31,5 + 35,5 67
5 DZ 30 + 40 70
6 DZ 31,5 + 40 71,5

5/6 DZ 35,5 + 35,5 71
5 DZ 27,5 + 45 72,5
5 DZ 30 + 45 75
6 DZ 31,5 + 45 76,5

5/6 DZ 35,5 + 40 75,5
5 DZ 27,5 + 50 77,5
5 DZ 30 + 50 80
6 DZ 31,5 + 50 81,5

5/6 DZ 35,5 + 45 80,5
5/6 DZ 40 + 40 80
5 DZ 27,5 + 55 82,5
5 DZ 30 + 55 85

 počet 
 stavítek

délka
B

délka
C

celkem
A

6 DZ 31,5 + 55 86,5
5/6 DZ 35,5 + 50 85,5
5/6 DZ 40 + 45 85
5 DZ 27,5 + 60 87,5
5 DZ 30 + 60 90
6 DZ 31,5 + 60 91,5

5/6 DZ 35,5 + 55 90,5
5/6 DZ 40 + 50 90
5/6 DZ 45 + 45 90
5/6 DZ 35,5 + 60 95,5
5/6 DZ 45 + 50 95
5/6 DZ 40 + 55 95
5 DZ 30 + 65 95
6 DZ 31,5 + 65 96,5

5/6 DZ 40 + 60 100
5/6 DZ 35,5 + 65 100,5
5/6 DZ 45 + 55 100
5 DZ 30 + 70 100
6 DZ 31,5 + 70 101,5

5/6 DZ 50 + 50 100
5/6 DZ 45 + 60 105
5 DZ 30 + 75 105
6 DZ 31,5 + 75 106,5

5/6 DZ 50 + 60 110
5/6 DZ 55 + 55 110
5/6 DZ 60 + 60 120

Všechny rozměry v mm

č. artiklu: ANS2 5 DZ 30+ 40 MG. BSZ
oboustranně uzamykatelná 

mosaz matná
délka strana C
délka strana B
oboustranná vložka
počet stavítek
označení systému
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 8  Půlvložky 

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č. poz.:  1G.1G 02

■  Provedení bezpečnostních půlvložek (HZ)

5 odpružených párů stavítek, u uzamykacích systémů je možné také 6-stavítkové provedení, palec o šíři 9 mm, nasta-
vení palce 45° přes těleso, 8-násobně přestavitelný, upevňovací šroub M 5 x 70 mm
Popis systému viz str. 8.3 až 8.9, zvláštní provedení viz str. 8.17 až 8.19

■  Provedení povrchových úprav půlvložek (HZ) (vždy uvádět na objednávce)

MN mosaz matná, poniklovaná standardní provedení
MG mosaz matná na přání bez příplatku
GB mosaz matná, kartáčovaná zvláštní provedení
EB mosaz anglická hněď zvláštní provedení
MP mosaz leštěná, konce s ochranným lakem zvláštní provedení

■  Objednací příklad pro vložkový systém AP 2000 (5-stavítkový) v matné mosazi

■  Délky půlvložek (HZ)

Přestavení palce u půlvložek:
V palci se nachází vrtání, do kterého je zaveden 
odpružený kolík, který aretuje palec v nastavené pozici. 
Pomocí tlaku na tento kolík se aretace uvolní a palec je 
možno přetočit vždy o 45°.

 počet 
 stavítek

délka
B

celkem
A

5 HZ 27,5 37
5 HZ 30 39
6 HZ 31,5 41

5/6 HZ 35,5 45
5/6 HZ 40 49
5/6 HZ 45 54
5/6 HZ 50 59
5/6 HZ 55 64
5/6 HZ 60 69
5/6 HZ 65 74
5/6 HZ 70 79
5/6 HZ 75 84

č. artiklu: AP2 5 HZ 50 MG

mosaz matná
délka strana B
půlvložka
počet stavítek
označení systému

4-stavítkové u jednotlivých vložek
5-stavítkové u jednotlivých vložek a u uzamykacích systémů
6-stavítkové jen u uzamykacích systémů

Všechny rozměry v mm
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 8  Vložky s otočným knoflíkem 

        

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č. poz.:  1G.1G 02

■  Délky vložek s otočným knoflíkem (DKZ)
Vložka s oválným knoflíkem (OK) nebo kulatým knoflíkem (DK=standardní provedení), upevnění otočného knoflíku 
pomocí snýtovaného kolíku (standardní provedení), za příplatek také snímatelný otočný knoflík s odpruženým kolíkem 
(např. u vložek s ozubeným kolečkem), 5 odpružených párů stavítek, u uzamykacích systémů je možné také 6-stavít-
kové provedení, palec o šíři 9 mm, nastavení palce 30° přes těleso, upevňovací šroub M 5 x 70 mm
Popis systému viz str. 8.3 až 8.9, zvláštní provedení viz str. 8.17 až 8.19

■  Provedení povrchových úprav vložek s otočným knoflíkem (DKZ)
MN mosaz matná, poniklovaná standardní provedení
MG mosaz matná na přání bez příplatku
GB mosaz matná, kartáčovaná zvláštní provedení
EB mosaz anglická hněď zvláštní provedení
MP mosaz leštěná, konce s ochranným lakem zvláštní provedení

■  Délky vložek s otočným knoflíkem (DKZ)

■  Objednací příklad pro vložkový systém ANS-4 (5-stavítkový) v mosazi matné      
    kartáčované, s oválným knoflíkem

Vyobrazení oválného knoflíku

4-stavítkové u jednotlivých vložek
5-stavítkové u jednotlivých vložek a u uzamykacích systémů
6-stavítkové jen u uzamykacích systémů

 počet 
 stavítek

délka
B

délka
C

celkem
A

5 DKZ 27,5 + 27,5 55
5 DKZ 27,5 + 30 57,5
5 DKZ 27,5 + 35,5 63
5 DKZ 27,5 + 40 67,5
5 DKZ 30 + 30 60
6 DKZ 31,5 + 31,5 63
5 DKZ 30 + 35,5 65,5
6 DKZ 31,5 + 35,5 67
5 DKZ 30 + 40 70
6 DKZ 31,5 + 40 71,5

5/6 DKZ 35,5 + 35,5 71
5 DKZ 27,5 + 45 72,5
5 DKZ 30 + 45 75
6 DKZ 31,5 + 45 76,5

5/6 DKZ 35,5 + 40 75,5
5 DKZ 27,5 + 50 77,5
5 DKZ 30 + 50 80
6 DKZ 31,5 + 50 81,5

5/6 DKZ 35,5 + 45 80,5
5/6 DKZ 40 + 40 80
5 DKZ 27,5 + 55 82,5
5 DKZ 30 + 55 85
6 DKZ 31,5 + 55 86,5

5/6 DKZ 35,5 + 50 85,5

 počet 
 stavítek

délka
B

délka
C

celkem
A

5/6 DKZ 40 + 45 85
5 DKZ 27,5 + 60 87,5
5 DKZ 30 + 60 90
6 DKZ 31,5 + 60 91,5

5/6 DKZ 35,5 + 55 90,5
5/6 DKZ 40 + 50 90
5/6 DKZ 45 + 45 90
5/6 DKZ 35,5 + 60 95,5
5/6 DKZ 45 + 50 95
5/6 DKZ 40 + 55 95
5 DKZ 30 + 65 95
6 DKZ 31,5 + 65 96,5

5/6 DKZ 40 + 60 100
5/6 DKZ 35,5 + 65 100,5
5/6 DKZ 45 + 55 100
5 DKZ 30 + 70 100
6 DKZ 31,5 + 70 101,5

5/6 DKZ 50 + 50 100
5/6 DKZ 45 + 60 105
5 DKZ 30 + 75 105
6 DKZ 31,5 + 75 106,5

5/6 DKZ 50 + 60 110
5/6 DKZ 55 + 55 110
5/6 DKZ 60 + 60 120

Všechny rozměry v mm

č. artiklu: ANS4 5 DKZ 50+ 30 MG. OK
oválný knofl ík

mosaz matná
délka strana C (pravá starna = strana s knofl íkem)
délka strana B
knofl íková vložka
počet stavítek
označení systému
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 8  WC vložky 

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č. poz.: 1G.1G 02

■  Provedení WC vložek (WCZ)

Vložky bez zamykací funkce, s oválným (OK) nebo kulatým (DK) knoflíkem, nouzové zavírání na vnější straně, 
upevnění otočného knoflíku pomocí snýtovaného kolíku, palec o šíři 9 mm, nastavení palce 30° přes těleso, 
upevňovací šroub M 5 x 70 mm.

■  Provedení povrchových úprav WC vložek (WCZ)

MN mosaz matná, poniklovaná standardní provedení
MG mosaz matná na přání bez příplatku
GB mosaz matná, kartáčovaná zvláštní provedení
EB mosaz anglická hněď zvláštní provedení
MP mosaz leštěná, konce s ochranným lakem zvláštní provedení

■  Objednací příklad pro WC vložky v matné mosazi, kulatý knoflík

■  Délky vložek WC (WCZ)

Vyobrazení oválného knoflíku

délka
B

délka
C

celkem
A

WCZ 27,5 + 27,5 55
WCZ 27,5 + 30 57,5
WCZ 27,5 + 35,5 63
WCZ 27,5 + 40 67,5
WCZ 30 + 30 60
WCZ 30 + 35,5 65,5
WCZ 30 + 40 70
WCZ 35,5 + 35,5 71
WCZ 27,5 + 45 72,5
WCZ 30 + 45 75
WCZ 35,5 + 40 75,5
WCZ 27,5 + 50 77,5
WCZ 30 + 50 80
WCZ 35,5 + 45 80,5
WCZ 40 + 40 80
WCZ 27,5 + 55 82,5
WCZ 30 + 55 85
WCZ 35,5 + 50 85,5
WCZ 40 + 45 85

délka
B

délka
C

celkem
A

WCZ 27,5 + 60 87,5
WCZ 30 + 60 90
WCZ 35,5 + 55 90,5
WCZ 40 + 50 90
WCZ 45 + 45 90
WCZ 35,5 + 60 95,5
WCZ 45 + 50 95
WCZ 40 + 55 95
WCZ 30 + 65 95
WCZ 40 + 60 100
WCZ 35,5 + 65 100,5
WCZ 45 + 55 100
WCZ 30 + 70 100
WCZ 50 + 50 100
WCZ 45 + 60 105
WCZ 30 + 75 105
WCZ 50 + 60 110
WCZ 55 + 55 110
WCZ 60 + 60 120

Všechny rozměry v mm

č. artiklu: WCZ 40+ 30 MG. DK
kulatý knofl ík

mosaz matná
délka strana C (pravá starna = strana s knofl íkem)!
délka strana B
WC vložka
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 8  Slepé vložky 

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č. poz.:  1G.1G 02

■  Provedení slepých vložek (BDZ)

Vložky bez zamykací funkce

■  Provedení povrchových úprav slepých vložek (BDZ)
MN mosaz matná, poniklovaná standardní provedení
MG mosaz matná na přání bez příplatku
GB mosaz matná, kartáčovaná zvláštní provedení
EB mosaz anglická hněď zvláštní provedení
MP mosaz leštěná, konce s ochranným lakem zvláštní provedení

■  Objednací příklad pro slepé vložky v matné mosazi poniklované

■  Provedení slepých vložek (BDZ)

délka
B

délka
C

celkem
A

BDZ 27,5 + 27,5 55
BDZ 27,5 + 30 57,5
BDZ 27,5 + 35,5 63
BDZ 27,5 + 40 67,5
BDZ 30 + 30 60
BDZ 30 + 35,5 65,5
BDZ 30 + 40 70
BDZ 35,5 + 35,5 71
BDZ 27,5 + 45 72,5
BDZ 30 + 45 75
BDZ 35,5 + 40 75,5
BDZ 27,5 + 50 77,5
BDZ 30 + 50 80
BDZ 35,5 + 45 80,5
BDZ 40 + 40 80
BDZ 27,5 + 55 82,5
BDZ 30 + 55 85
BDZ 35,5 + 50 85,5
BDZ 40 + 45 85

délka
B

délka
C

celkem
A

BDZ 27,5 + 60 87,5
BDZ 30 + 60 90
BDZ 35,5 + 55 90,5
BDZ 40 + 50 90
BDZ 45 + 45 90
BDZ 35,5 + 60 95,5
BDZ 45 + 50 95
BDZ 40 + 55 95
BDZ 30 + 65 95
BDZ 40 + 60 100
BDZ 35,5 + 65 100,5
BDZ 45 + 55 100
BDZ 30 + 70 100
BDZ 50 + 50 100
BDZ 45 + 60 105
BDZ 30 + 75 105
BDZ 50 + 60 110
BDZ 55 + 55 110
BDZ 60 + 60 120

Všechny rozměry v mm

č. artiklu: BDZ 30+ 30 MN

mosaz matně poniklovaná
délka strana C
délka strana B
slepá vložka
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 8  Visací zámky 

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č. poz.:  1G.1G 02

■  Visací zámky bez západky

Těleso a válec z pochromované mosazi, třmen z kalené oceli nebo nerez, vč. 2 klíčů.

■  Visací zámky se západkou

Těleso z pochromované mosazi, válec poniklován, třmen z molybdenové oceli (odolný proti povětrnostním vlivům).
Funkce západky: třmen odpružený, při zamykání zámku není nutný klíč.
Zvláštní provedení: třmen o průměru 6,3 mm nebo funkce jako VHZ.45 (ale s odpruženým třmenem).

■  Bez západky

■  Se západkou

■  Provedení visacích zámků

Bez západky VHZ.* standardní provedení, *) délka 45 nebo 55 mm
 VHZ.*.RF se třmenem nerez, *) délka 45 nebo 55 mm
 VHZ.55.LB s dlouhým třmenem
 VHZ.*.RF.LB s dlouhým třmenem nerez, *) délka 45 nebo 55 mm
Se západkou VHZ.500X

Popis systému viz str. 8.3 až 8.9, zvláštní provedení viz str. 8.17 až 8.19

■  Objednací příklad pro vložkový systém AP 3000 (5-stavítkový) se třmenem nerez

Artikl VHZ.500X

č. artiklu: AP3 5 VHZ 45 RF
nerez madlo

délka A
vložka-visací zámek
počet stavítek
označení systému

Artikl A B C D

VHZ.45 45 30 24 8
VHZ.45RF 45 30 24 8
VHZ.45RF.LB 45 70 24 8
VHZ.55 55 38 30 10
VHZ.55RF 55 38 30 10
VHZ.55.LB 55 80 30 10
VHZ.55RF.LB 55 80 30 10

Všechny rozměry v mm

RF = nerez madlo
LB = dlouhé madlo

 Vydání leden 2006 Kaba GmbH, AT Strana 8.15

8



 8  Zvláštní vložky 

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č. poz.:  1G.1G 02

Typ PDZ

Typ BKZ.L2Typ AFZ

Typ FG

■  Portálové vložky

Pro portálové dveře, resp. výkladní skříně, se závorou 13,5 mm, těleso a válec z mosazi matně poniklované.
Provedení jako dvojitá vložka (PDZ) a jako půlvložka (PHZ).
Závora k dodání o délkách 13,5/15,5/18,5/23,5/27,5 mm.

■  Vnější vložky pro výtahy (AFZ)

Délka 24,5 nebo 26,5 mm, o 28 mm, těleso a válec z mosazi matně poniklované.

■  Lázeňské skříňky a spínačový skříňkový zámek (BKZ)

Schránka zlatě lakovaná, trn 40 mm, vč. profilové vložky, oválné rozety matně poniklované a 2 klíčů.

■  Okenní klika (FG)

Se zabudovanou půlvložkou, povrchová úprava z novostříbra, integrovatelná do uzamykacích systémů.

Popis systému pro bezpečnostní vložky viz str. 8.3 až 8.9, zvláštní provedení viz str. 8.17 až 8.19
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 8  Zvláštní provedení Bezpečnostní vložky

■  Provedení vložkových klíčů (ZSL)

SYST.5ZSL.* pro vložkový systém AP 2000
ANS2.5ZSL.* pro vložkový systém ANS-2
AP3.5ZSL.* pro vložkový systém AP 3000
ANS4.5ZSL.* pro vložkový systém ANS-4
AP4.5ZSL.* pro vložkový systém AP 4000
SYST.5ZSL.RO.P1 polotovar klíče pro vložkový systém AP 2000, Profil 1
SYST.5ZSL.RO polotovar klíče pro vložkový systém AP 2000

*) ML = při objednávce vložek, NB = při separátní objednávce

■  Zvláštní provedení bezpečnostních vložek

GL Sjednocená vložka
NR Vložka dle udání čísla
AS Zajištění proti vytrhnutí (údaj o stranách nutný)
BSZ Oboustranně uzamykatelná vložka (okruh působnosti 360°, od délky 27,5+27,5 mm), také možno u ZR
SUZ Samopřestavitelná vložka (viz str. 8.19)
SWF Odolná proti mořské vodě (od délky 30 mm)
AGS Ochrana proti vyhmátnutí – dělená stavítka na příslušné straně vložky
SSW Ochranný mechanismus proti vlivům prachu a povětrnostním vlivům na příslušné straně vložky
ZR S ozubeným kolečkem, také možno u BSZ (viz str. 8.18)
VK Válec odolný proti otřepu na příslušné straně vložky
GF Zařízení nouzového a únikového klíče (viz str. 8.18)
HG Zařízení nouzového a únikového klíče s ukazatelem „obsazeno“ (viz str. 8.18)
SE Postranní elementy, avšak jen u vložek pro uzamykací systémy (viz str. 8.19)
SO Zvláštní provedení a všechny délky vložek, které nejsou uvedeny v katalogu nebo v ceníku
DK, OK Provedení otočného knoflíku kulaté nebo oválné
DKAN Snímatelný otočný knoflík s odpruženým kolíkem, také možno u ZR

■  Délky dvojitých vložek ■  Délky půlvložek

Rozměr B = do středu palce
Rozměr C = do středu palce
Rozměr A = celková délka
(všechny rozměry v mm)

Standardní délky viz str. 8.10 Standardní délky viz str. 8.11

Rozměr B = do středu palce
Rozměr A = celková délka
(všechny rozměry v mm)
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 8  Zvláštní vložky

Vložka s ozubeným kolečkem

Vložka s nouzovým a únikovým klíčovým 
zařízením

Vložka s nouzovým a únikovým klíčovým 
zařízením a s ukazatelem „obsazeno“

Oboustranně uzamykatelná vložka 

■  Dvojitá vložka s ozubeným kolečkem (ZR)

Vhodná pro vícerozvorové zámky

Provedení vložek:
• Ozubené kolečko o 24 mm s 10 zuby
• Ozubené kolečko o 24 mm se 14 zuby
• Ozubené kolečko o 30 mm s 18 zuby

Délka vložky 27,5 mm (např. SYST.5.DZ27,5+30) jakož i provedení BSZ 
(oboustranně uzamykatelné) jsou také možné v provedení s ozubeným 
kolečkem.

■  Dvojitá vložka s nouzovým a únikovým klíčovým zařízením (GF)

Pro vložkové uzamykací systémy (k dodání od délky DZ30+30)

V případě zasunutého klíče, lhostejno jak je otočen, lze  z opačné strany zamy-
kat únikovým klíčem. Působí na obou stranách vložky.

U systémů HKS-2/HKS-4 a AP 4000 nelze použít.

■ Dvojitá vložka s ukazatelem „obsazeno“, nouzovým a únikovým 
klíčovým zařízením (HG)

■ Oboustranně uzamykatelná vložka (BSZ) s garantovaným okru-
hem působnosti 360°

Pro systémy obytných domů, rodinných domů, domovy důchodců, nemocnice, 
průmyslové budovy, … (k dodání od délky DZ27,5 mm)

V nechtěných případech, kdy je zevnitř do vložky dveří zasunut klíč, lhostejno 
jak je otočen, může být druhým klíčem (normálním klíčem) vložka otevřena.

Lze použít i v provedení s ozubeným kolečkem.

Vhodná pro hotelové pokojové dveře.
Ukazatel „obsazeno“ při zasunutém klíči zevnitř pomocí červeného kolíku na 
vnější straně vložky. Vložka může být zamykána únikovým klíčem (GF) z vnějšku 
i při zasunutém klíči zevnitř.

Při objednávce prosím uveďte stranu, na které má být ukazatel „obsazeno“.
(např. ANS2.5DZ30+40MN.HG – strana HG vždy vpravo)
K dodání v délkách DZ27,5+27,5 až DZ60+60 (viz str. 8.10)

U systémů HKS-2/HKS-4 a AP 4000 nelze použít.
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 8  Zvláštní vložky

Systém AGS   

Postranní elementy 

■  Samopřestavitelná vložka (SUZ)

Při ztrátě klíče musí být uzamykací vložka v normálních 
případech z bezpečnostních důvodů vyměněna. Vložka 
Gege-SUZ Vám šetří čas a peníze. Pomocí klíčů č. 2 a č. 
3 může být vložka dvakrát přestavěna, a to v pořadí č. 2 
před č. 3. Předchozí klíče, tj. č. 1 nebo č. 2 pak ztrácejí 
své uzamykací oprávnění.
Rozsah dodávky: 1 vložka
  3 klíče č. 1
  2 klíče č. 2
  1 klíč č. 3
  bezpečnostní karta

■  Ochrana proti vyhmátnutí – dělené kolíky

Rakouský patent č. 394.603
EU patent č. EP 0452 297
Nejnovější metody vloupání se pokoušejí dostat stavítka do dělící roviny jejich 
rozkmitáním pomocí přípravků podobných pistoli. AGS nyní staví na tom, že na 
tělesovém stavítku je posuvně umístěno pouzdro a že čelní strana pouzdra ve 
směru ke stavítku válce  vykazuje od stavítka válce odstup.
Volné umístění pouzdra proti stavítku válce a oddělení mezi pouzdrem a stavít-
kem tělesa vedou k tomu, že stavítko tělesa provádí kmitavý pohyb. Pouzdro 
k tomu dělá nepatrný pohyb sem a tam. Tím se stává zcela vyloučeným 
manipulační dělení pomocí dosažení rozkmitání stavítek.

Tento systém je použitelný u všech bezpečnostních vložkových systémů 
Gege.

■  Postranní elementy

Dodatečně k normálním stavítkům, která uzamykají vložku, přichází použití řady 
postranních elementů. Tyto uzávěry uvolňují vložku jen tehdy, je-li zasunut klíč, 
který má k tomu příslušné kódování.

Přednosti:
• Dodatečná bezpečnostní úroveň se zlepšeným kódováním
• Dodatečná ochrana proti vyhmátnutí

Tento systém nelze použít u všech bezpečnostních vložkových systémů 
Gege. Je-li zapotřebí více informací, obraťte se, prosím, na technickou 
zákaznickou službu Gege.

Samopřestavitelná vložka
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 8  Série 1200 Přídavné zámky

Typ 1200 Typ 1205

Typ 1206 Typ AZ.24

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č. poz.: 37.4G 31, 37.4G 33

■  Pro portálové dveře otevírané dovnitř

Trn 45 mm, zavírací díl s poniklovaným protikusem nebo bezpečnostním třmenem, vnější resp. vnitřní vložka a 
poniklovaná rozeta, zámek nastaven jako levý (přestavitelný), vč. návodu k montáži, vrtací šablony, šroubů a 3 klíčů, 
příslušenství viz. str. 8.24 až 8.25.

■  Provedení pro sérii 1200

Závorový zámek s bezpečnostním  1200.* s vnější vložkou Gege
třmenem a otočným knoflíkem KA.1200.* plášť bez vnější vložky Gege
Střelkový zámek bez bezpečnostního 1201.* s vnější vložkou Gege
třmenu s otočným knoflíkem KA.1201.* plášť bez vnější vložky Gege
Závorový zámek bez bezpečnostního 1205.* s vnější vložkou Gege
třmenu s otočným knoflíkem KA.1205.* plášť bez vnější vložky Gege

Střelkový zámek bez bezpečnostního 1202.* s vnější a vnitřní vložkou Gege
třmenu s vnitřní vložkou KA.1202.* plášť bez vnější a vnitřní vložky Gege
Závorový zámek bez bezpečnostního 1206.* s vnější a vnitřní vložkou Gege
třmenu s vnitřní vložkou KA.1206.* plášť bez vnější a vnitřní vložky Gege
Závorový zámek s bezpečnostním  1207.* s vnější a vnitřní vložkou Gege
třmenem a vnitřní vložkou KA.1207.* plášť bez vnější a vnitřní vložky Gege

Vnější vložky Gege o 24 mm, se zavíracími trámky dlouhými 65 mm, vč. kulaté rozety a 3 klíčů
Standardní provedení pro tloušťku dveří  AZ.24.NI poniklované
 AZ.24.DB tmavohnědé
 AZ.24.MP mosaz leštěná

*) Povrchové úpravy: MEN=přírodní kov, DB=tmavomodrá, VG=pozlacená, CH=pochromovaná, RAL=s povrchem RAL
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 8  Série 1200 Přídavné zámky

Typ AZ.24

■  Objednací příklad pro vložkový systém AP 2000 (5-stavítkový) s vnější vložkou, 
     tmavě hnědý

■  Zvláštní provedení pro sérii 1200

 5 mm Prodloužení závory
 10 mm Prodloužení závory
 15 mm Prodloužení závory
 15 mm Prodloužení bezpečnostního třmenu

■  Provedení povrchových úprav série 1200

MEN přírodní kov
DB tmavě hnědá
VG pozlacená
CH pochromovaná
RAL-färbig na bázi chromu (barevnice viz seznam „Všeobecně“)
RAL 1013 perlová běloba
RAL 3003 rubínová červeň
RAL 5007 briliantová modř
RAL 6011 rezedová zeleň
RAL 8014 sépiová hněď
RAL 9011 grafitová čerň
RAL 9016 dopravní běloba

č. artiklu: SYST. 5 1200. DB

povrch tmavě hnědý
závorový zámek se zajišťovacím 
třmenem a otočným knofl íkem
počet stavítek
označení systému
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 8  Série 1210 Přídavné zámky

Texty ori výběrová řízení LB-H LG č. poz.: 37.4G 36, 37.4G 38

■  Pro domovní a bytové vstupní dveře otevírané dovnitř

Trn 70 mm, odolnost proti vloupání odpovídá ÖNORM B5456, zavírací díl s poniklovaným protikusem, vnější resp. 
vnitřní vložka, zámak nastaven jako levý (přestavitelný) vč. návodu k montáži, vrtací šablony, šroubů a 3 klíčů, 
příslušenství viz str. 8.24 až 8.25.

■  Provedení pro sérii 1210

Závorový zámek s bezpečnostním 1210.* s vnější vložkou Gege
třmenem a otočným knoflíkem KA.1210.* plášť bez vnější vložky Gege
Závorový zámek bez bezpečnostního 1215.* s vnější vložkou Gege
třmenu s otočným knoflíkem KA.1215.* plášť bez vnější vložky Gege

Závorový zámek bez bezpečnostního 1216.* s vnější a vnitřní vložkou Gege
třmenu s vnitřní vložkou KA.1216.* plášť bez vnější a vnitřní vložky Gege
Závorový zámek s bezpečnostním 1217.* s vnější a vnitřní vložkou Gege
třmenem s vnitřní vložkou KA.1217.* plášť bez vnější a vnitřní vložky Gege

Vnější vložky Gege o 29 mm, se zavíracími trámky dlouhými 65 mm, vč. kulaté rozety a 3 klíčů
Standardní provedení pro tloušťku  AZ.29.NI poniklované
 AZ.29.MP mosaz leštěná
 AZ.29.PAT patinované

*) Povrchové úpravy: MEN=přírodní kov, CH=pochromovaná, PAT=patinovaná, VG=pozlacená, RAL=s povrchem RAL

Vnější a vnitřní vložky Kaba viz katalog Kaba.

Typ 1210

Typ 1216

Typ AZ.29
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 8  Série 1210 Přídavné zámky

■  Objednací příklad pro vložkové systémy ANS-2 (5-stavítkové) s vnější a vnitřní 
     vložkou, pozlacené

■  Zvláštní provedení pro sérii 1210

 5 mm Prodloužení závory
 10 mm Prodloužení závory
 15 mm Prodloužení závory
 15 mm Prodloužení bezpečnostního třmenu

ZUST.8.* Bezpečnostní třmen pro dveře otevírané ven
  *) MEN=přírodní kov, PAT= patinován, VM=pomosazněn, CH=pochromován

■  Provedení povrchových úprav série 1210

MEN přírodní kov
CH, PAT, VG pochromovaná, patinovaná, pozlacená
RAL-färbig na bázi chromu (barevnice viz seznam „Všeobecně“)
RAL 1013 perlová běloba
RAL 3003 rubínová červeň
RAL 5007 briliantová modř
RAL 6011 rezedová zeleň
RAL 8014 sépiová hněď
RAL 9011 grafitová čerň
RAL 9016 dopravní běloba

Typ AZ.29

č. artiklu: ANS2. 5 1217 VG

povrch zlacený
závorový zámek se zajišťovacím 
třmenem a vnitřní vložkou
počet stavítek
označení systému
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 8  Série 1200/1210 Příslušenství k přídavným zámkům

Artikl ZUST.18R.29      ZUST.18R.24

Typ ZUST.1         ZUST.5        ZUST.12

Typ ZUST.4B             ZUST.4S

Typ ZUST.1Typ ROS..AZ.AK

Typ ZUST.18E

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č.poz.:  37.4G 34, 37.4G 39

■  Provedení pro příslušenství k sérii 1200/1210

Rozety kulaté ZUST.18R.24.* ø 24 mm pro vnější vložku, série 1200
 ZUST.18R.29.* ø 29 mm pro vnější vložku, série 1210
 *) povrchová úprava: MP=mosaz leštěná, NI=poniklovaná, PAT=patinovaná

Rozety hranaté ZUST.18E.* pro sérii 1210
 *) povrchová úprava: NI=poniklovaná, PAT=patinovaná, VM=pomosazněná

Ocelové rozety kulaté ROS.AZ.AK.CH pro vnější vložku AK.29, pochromovaná, s otočným 
proti metodě vytržení, válce  kotoučem z nerezu

Zavírací protikus,  ZUST.4B s bezpečnostním třmenem
 ZUST.4S bez bezpečnostního třmene

Distanční destičky ZUST.1.BL.PASS modře pasivovaná pro protikus v NI, CH a MEN
o síle 1 mm ZUST.1.S.PASS černě pasivovaná pro protikus v PAT
 ZUST.1.GELB.PASS modře pasivovaná pro protikus ve VM
Distanční destičky, o síle 5 mm ZUST.5.* *) povrchové úpravy: MEN=přírodní kov, NI=poniklovaná
Distanční destičky, o síle 12 mm ZUST.12.* PAT=patinovaná, VG=pozlacená

Prodloužení závory,, série 1200 ZUST.1.1 5 mm prodloužení = trn 50 mm
 ZUST.1.2 10 mm prodloužení = trn 55 mm
 ZUST.1.3 15 mm prodloužení = trn 60 mm
Prodloužení závory,, série 1210 ZUST.1.5 5 mm prodloužení = trn 75 mm
 ZUST.1.10 10 mm prodloužení = trn 80 mm
 ZUST.1.15 15 mm prodloužení = trn 85 mm
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 8  Série 1200/1210 Příslušenství pro přídavné zámky

Typ ZUST.*.121/136/151Typ ZUST.8 Typ ZUST.7

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č.poz.: 37.4G 34, 37.4G 39

■  Provedení pro příslušenství série 1200/1210

Standardní bezpečnostní třmen ZUST.121 Délka 121 mm
Prodloužení bezp. třmene ZUST.15.136 15 mm prodloužení = délka 136 mm
Prodloužení bezp. třmene ZUST.30.151 30 mm prodloužení = délka 151 mm

Bezpečnostní třmen pro dveře ZUST.8.* pro sérii 1200/1210, délka třmenu 10 mm
otevírané ven *) MEN=přírodní kov, PAT=patinovaný, CH=pochromovaný

Zamykací trámky pro vnější vložky   ZUST.9 délka 65 mm

Podložky pro protikus, ZUST.7.1,2 tloušťka podložky 1,2 mm
série 1210 ZUST.7.2 tloušťka podložky 2 mm

Podložky pro protikus, ZUST.7A.1,2 tloušťka podložky 1,2 mm
série 1210 ZUST.7A.2 tloušťka podložky 2 mm

Přesná šablona na vrtání ZUST.19.BL pro sérii 1200/1210, s ocelovými vložkami
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 Serie Sicherheits-Zylindersystem 8  Sestava domovních dopisních schránek, pod sebou 

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č.poz.:  1G.7G 40, 1G.7G 41

■  K příjmu pošty vně domu

Vhodné k umístění na zeď nebo do zdi, plášť a dvířka z pozinkovaného vypáleného ocelového plechu, standardně v 
RAL 9016 a RAL 9007, vhoz a vyjmutí na přední straně, dvířka s vložkovým zámkem, 2 klíče a jmenovka.
Odpovídá ÖNORM EN 13724

■  Provedení sestav domovních dopisních schránek, pod sebou

Se 3(4)(6)(8) dvířky jednotl. schránek HBFA.3(4)(6)(8)U.*.GP1.OHNEZYL. děrováno pro velký profil, bez vložky
Se 3(4)(6)(8) dvířky jednotl. schránek HBFA.3(4)(6)(8)U.*.GP1 s vložkou BMZ.1.GP.RI, velký profil
Se 3(4)(6)(8) dvířky jednotl. schránek HBFA.3(4)(6)(8)U.*.KP.MITZYL. s vložkou BMZ.PO.U., malý profil

*) Povrchové úpravy: RAL 9016, RAL 9007 (standardní provedení)
   Povrchové úpravy ve všech barvách RAL (zvláštní provedení, viz barevnice ve složce „Všeobecně“)

■  Objednací příklad pro vložkový systém ANS-2 (5-stavítkový), 6 schránek, 
     standardní povrchová úprava, s vložkou

Typ HBFA.3U

Typ HBFA.4U Typ HBFA.6U Typ HBFA.8U

  Odpovídá EN 13724 

č. artiklu: ANS2 5 HBFA 6U RAL9016 GP1 MITZYL.
komplet s vložkou

vložka s velkým profi lem
povrch v barvě RAL
počet schránek pod sebou
sestava domovních schránek
počet stavítek
označení systému
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 8  Příslušenství pro sestavy domovních dopisních schránek a skříněk na klíče 

Typ BMZ.PO.4 Typ BMZ.PO Typ BMZ.PO.6

Typ BMZ.PO

■  Provedení příslušenství pro sestavy domovních dopisních schránek a skříněk na klíče
 
Vložka pro montáž na plech BMZ.GP.H s velkým profilem
 BMZ.RK vložka zachycující kouř
 
Zámek schránky, s 2 klíči BMZ.PO s malým profilem, pro 4- a 6-dílné sestavy domovních 
  dopisních schránek 

Zámky hlavních dvířek, bez klíčů BMZ.PO.4 se závěrem Z, 4-dílná
 BMZ.PO.6 se závěrem Z, 6-dílná
 Klíče Z jsou vyhrazeny pro poštovní správu
 
Stavební sada pro upevnění na zeď HBFAT.1 4 hmoždinky, 4 šrouby M 6x40 mm a podložky
  HBFAT.2 2 vymezující šrouby M 6x10 mm se 6-hranou matkou,
  umožňuje kombinaci vedle sebe nebo nad sebou

Lišty na háčky SKT1.51-100 číslování 51-100
Bal. jednotka=5 lišt po 10 háčcích SKT1.151-200 číslování 151-200
 SKT1.251-300 číslování 251-300

Lišty na háčky pro SK.KD25 SKT1.26-30 číslování 26-30

Přívěsky na klíče SKT2.51-100 číslování 51-100
Bal. jednotka=50 přívěsků SKT2.151-200 číslování 151-200
 SKT2.251-300 číslování 251-300

Sklo pro skříňku na nouzové klíče NSK.Glas samotné sklo
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 8  Skříňky na klíče 

Typ SK.100

Typ SK.025

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č.poz.:  1G.7G 46, 1G.7G 47

■  Na úschovu klíčů

Chráněná a přehledná úschova 25 až 300 klíčů, plášť a dvířka z ocelového plechu, jednodvéřové provedení, lako-
vání křemenitá šeď, lišta na klíče stupňovitě přestavitelná, postupné číslování, od 150 háčků s dvěma výkyvnými 
mezistěnami.

■  Provedení skříněk na klíče

S vložkou pro montáž na plech  SK.*.KP s „malým profilem“ a 2 klíči

S vložkou pro montáž na plech BMZ.H SK.*.GP pro uzamykací vložkové systémy, s 2 klíči a přívěskem 

*) Počet háčků: 025, 050, 100, 150, 200, 250 a 300 ks

Zvláštní provedení: povrchové úpravy v barvách RAL (viz barevnice ve složce „Všeobecně“)

■  Objednací příklad pro vložkový systém ANS-2 (5-stavítkový) s 50 háčky

Všechny rozměry v mm

Artikl hák A B C

SK.025 25 230 70 305
SK.050 50 380 80 510
SK.100 100 380 80 510
SK.150 150 380 140 510
SK.200 200 380 140 510
SK.250 250 380 200 510
SK.300 300 380 200 510

č. artiklu: ANS2. 5 SK 050. GP
vložka s velkým profi lem

50 hák
schránka na klíč
počet stavítek
označení systému
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 8  Schránky na nouzový klíč 

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č. poz.:  1G.7G 45, 1G.7G 48, 1G.7G 49

■ Pro chráněnou úschovu nouzových klíčů

Plášť z ocelového plechu, sklo vyměnitelné.
Použití pro artikl SK.SD1.GP: bezpečnostní schránka pro úklidový personál

■  Provedení schránek na nouzový klíč

S vložkou pro montáž na plech NSK1(2).KP s „malým profilem“ a 2 klíči, na různé zamykání
 NSK1.KP.GL s „malým profilem“ a 2 klíči, na sjednocené zamykání

S vložkou pro montáž na plech BMZ.H NSK.K2.GP pro vložkové uzamykací systémy, s 2 klíči, na různé zamykání
 NSK.K2.B.GP bez skla (s plechovým čelem), na různé zamykání
 NSK.K2.KL.GP s kladívkem, na různé zamykání

S vložkou pro montáž na plech BMZ.GP.H SK.SD1.GP bez 2 ks BMZ.1.GP

■  Objednací příklad pro vložkový systém AP 3000 (5-stavítkový) s plechovým čelem

Typ NSK1.KP

Artikl SK.SD1.GP

■  Funkce
Musí být zasunut jeden vlastní klíč (např. soukromý klíč do vchodových dveří), aby mohl být odebrán hlavní klíč 
od budovy. Naopak je možno vlastní klíč opět vyjmout teprve tehdy, když je zasunut hlavní klíč od budovy. Tím je 
zaručeno, že úklidový personál neopustí budovu s hlavním klíčem.

Všechny rozměry v mm

Artikl A B C

NSK.K1 122 31 152
NSK.K2 144 38 152

č. artiklu: AP3. 5 NSK K2. B. GP

s vložkou pro montáž na plech
plechové čelo (beze skla)
typ
schránka na nouzový klíč
počet stavítek
označení systému
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 8  Vložky pro montáž na plech 

Typ BMZ.GP.H

Artikel BMZ.1.KP

Typ BMZ.1.GP.SZ

Typ BMZ.1.GP

■  K upevnění na plechové dveře

Vhodné pro spínací skříňky, šatny, atd., veškeré díly z kovu.
Rozměry a upevňovací plechy viz str. 2.31 až 2.35.
U stejných provedeních dávejte, prosím, pozor na rozdílné typy závor!

■  Provedení vložek pro montáž na plech

Vložka pro montáž 
na plech Popis č. obr. pro

závoru
č. obr. pro 
upevňovací plech

BMZ.GP standardní provedení 210.210.701 210.210.703
BMZ.GP.RI Renz I 210.028.707 210.028.714
BMZ.GP.RII Renz II 210.028.708 210.028.714

BMZ.GP.A0 volné díly 210.213.701 210.210.703
BMZ.GP.A1 nerez, s rozetou a ochranou proti dešti 210.027.701 210.210.703
BMZ.GP.A2 bez rozety 210.027.701 210.210.703
BMZ.GP.A3 s rozetou 210.027.705 210.210.703
BMZ.GP.A4 nerez, bez rozety s ochranou proti dešti 210.213.701 210.210.703
BMZ.GP.A5 nerez, s rozetou a ochranou proti dešti 210.027.710 210.210.703
BMZ.GP.A6 nerez, bez rozety 210.027.701 210.210.703
BMZ.GP.A7 nerez, bez rozety 210.027.701 210.210.703
BMZ.GP.A8 volné díly, nerez, s rozetou 210.027.701 210.210.703
BMZ.GP.A9 s ochranou proti dešti 210.027.705 210.210.703

BMZ.GP.B2 s ochranou proti dešti 210.027.701 210.210.703
BMZ.GP.B3 volné díly 210.027.701 210.210.703
BMZ.GP.B4 nerez, s rozetou a ochranou proti dešti 210.027.701 210.210.703

BMZ.GP.H se závorou pro schránky 210.213.703 210.210.703
BMZ.GP.H.Mont 210.213.703 210.210.703
BMZ.GP.H.JUI 210.028.712 210.028.714

BMZ.1.GP 210.201.701 ---
BMZ.1.GP.RI Renz I 210.201.747 ---
BMZ.1.GP.RII Renz II 210.201.748 ---
BMZ.1.GP.JUI 210.201.743 ---
BMZ.1.GP.JUII 210.201.742 ---

BMZ.1.GP.SZ1 spínačová vložka 210.201.701 ---
BMZ.1.GP.SZ2 spínačová vložka 210.201.747 ---
BMZ.1.KP s malým profilem 210.201.748 ---
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 8  Technické údaje Vložky pro montáž na plech

Artikl BMZ.1.GP.SZ1 Artikl BMZ.1.GP.SZ2

Typ BMZ.GP/5-stav.
(pro sílu dvířek do 6,5 mm)

Typ BMZ.GP/6-stav.

Artikl BMZ.1.KP Typ BMZ.1.GP
(pro sílu dvířek do 15 mm)

P  O  Z  O  R  !    N á b y t kové  v l o ž k y  a  n á b y t kové  z á m k y  v i z  s l o ž k a  „ N á b y t kov ý  p ro g r a m “

poz. zavřeno

90° směr zam.

poz. zavřeno

90° směr zam.

SK-matka M24x1x5
ocel. závora 3x16

plochá SK-matka M10x1 DIN439

ozub. kolečko J10.5 DIN 6797St

SK-matka M24x1x5 SK-matka M24x1x5
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 8  Technické údaje Vložky pro montáž na plech

Výkres č.  210.027.705 Výkres č. 210.027.710

Výkres č. 210.028.707 Výkres č.  210.028.708

Výkres č.  210.028.712 Výkres č.  210.028.710

■  Závora  k vložce pro montáž na plech typ BMZ.GP

Všechny rozměry v mm

 č. obr. A

210.027.701 57
210.027.702 72
210.197.701 39
210210.701 53
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 8  Technické údaje Vložky pro montáž na plech

■  Upevňovací plechy k vložkám pro montáž na plech typ BMZ.GP

Výkres č.  210.213.701 Výkres č. 210.213.703

Výkres č.  210.210.703 Výkres č.  210.028.714
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 8  Technické údaje Vložky pro montáž na plech

■ Závora k vložce pro montáž na plech

Výkres č. 210.201.702Výkres č. 210.201.701

Výkres č. 210.201.703

Výkres č. 210.201.714

Výkres č. 210.201.713

Výkres č. 210.201.715
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 8  Technické údaje Vložky pro montáž na plech

■  Závora k vložce pro montáž na plech typ BMZ.1.GP a BMZ.1.KP

Výkres č. 210.023.705

Výkres č. 210.023.702

Výkres č. 210.201.719Výkres č. 210.201.716

Výkres č. 210.023.701

Všechny rozměry v mm

 č. obr. A B

210.200.705 50 40
210.195.701 48 38
210.201.730 45 35
210.201.726 43 33
210.023.704 40 30
210.023.706 37,5 27,5
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 8  Příslušenství pro bezpečnostní vložky Gege 

Artikl 1968.G150 Artikl 1968.300.Interflon

Bezpečnostní produkty
Vložky, zámky, kování, závěsy, 
zavírače a otvírače dveří atd.

Šroubové spoje
Uvolňuje rez ze zakouslých 
šroubů a chrání před korozí.

Nářadí a stroje 
Nůžky, kleště, vrtačky,Stichsäge, 
pily, atd.

Auto a dílna 
Rozdělovače, zapalování, anté-
ny, atd. Zabraňuje zamrznutí 
autozámků.

Domácnost a kancelář
Mixéry, psací stroje, šicí stroje, 
otáčivá křesla, kopírky, atd.

Volný čas
Jízdní kola, skateboardy, lyžařská 
vázání, domácí trenažery, atd.

Hobby
Modelová železnice, modelová 
letadla, hračkářská autíčka, 
kružítka, atd.

Zbraně
Pušky, pistole, sportovní luky, 
kuše, atd.

■  Gege Spray, ekologický

Nemastný mazací a čistící prostředek pro péči o kov, s přírodní směsí propanu/butanu, bez jakéhokoliv působení na 
poškozování ozónu, rozprašovač s nasazenou kapilární trubičkou (50 mm dlouhou), balící jednotka = 12 dóz.

■  Interflon Spray

Syntetický olej s teflonem® chránící proti korozi. Uvolňuje rez a „kousnuté“ díly, vytlačuje vlhkost, vysušuje a má 
dlouhodobé působení. Balící jednotka = 12 dóz.
Syntetická speciální mazací látka s teflonem® vytváří trvanlivou, suchou mazací vrstvu. Zaručuje podstatně delší 
funkci vložky pomocí vícenásobného použití teflonu®. Vynikající kluzné působení, nelepí se, vynikající ochrana proti 
korozi, velmi šetrné použití.

■  Okruhy použití pro Gege Spray a Interflon Spray

■  Provedení příslušenství pro bezpečnostní vložky Gege

Gege Spray 1968.G150 dóza 150 ml
Interflon Spray 1968.300.Interflon dóza 300 ml
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 8  Příslušenství pro bezpečnostní vložky Gege

Stavební klíč 1966 Posuvné měřítko na měření vložek

■  Stavební klíč, posuvné měřítko na měření vložek

Stavební klíč 1966

Posuvné měřítko na měření vložek

■  Provedení příslušenství pro bezpečnostní vložky Gege

Stavební klíč 1966 univerzálně použitelný

Posuvné měřítko na měření vložek 11631301 pro vložky Kaba a Gege

Upevňovací šroub vložek DZT.2.* M 5, s ochranou před rzí, *) délka 60, 70, 80 a 90 mm
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 8  Klipy z plastické hmoty na klíče Vložkové klíče

■  Klipy z plastické hmoty na klíče

Klipy z plastické hmoty jsou použitelné pro všechny klíče s kulatou nebo hranatou hlavou.
Pro přehlednou organizaci a skladování klipů na klíče poskytujeme krabice na klipy s 24 přihrádkami.

■  Provedení příslušenství pro bezpečnostní vložky Gege

Klipy z plastické hmoty GEGE.ZSL.CLIP.TMAVĚ ČERVENÁ objednací číslo 11616690
 GEGE.ZSL.CLIP.SVĚTLE ČERVENÁ objednací číslo 11616685
 GEGE.ZSL.CLIP.TMAVĚ ZELENÁ objednací číslo  11616692
 GEGE.ZSL.CLIP.SVĚTLE ZELENÁ objednací číslo  11616689
 GEGE.ZSL.CLIP.KABA-MODRÁ objednací číslo  11616691
 GEGE.ZSL.CLIP.SVĚTLE MODRÁ objednací číslo  11616687
 GEGE.ZSL.CLIP.SVĚTLE ŽLUTÁ objednací číslo  11616688
 GEGE.ZSL.CLIP.TMAVĚ FIALOVÁ objednací číslo  11616694
 GEGE.ZSL.CLIP.SVĚTLE FIALOVÁ objednací číslo  11616693
 GEGE.ZSL.CLIP.ČERNÁ objednací číslo  11616686
 GEGE.ZSL.CLIP.FLUORESKUJÍCÍ objednací číslo  11616695

Krabice na klipy, 270x300x GEGE.ZSL.CLIP.BOX objednací číslo  11616975
60 mm vč. á 10 ks klipů,
podle barevného rozdělení

Artikl GEGE.ZSL.CLIP.BOX
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