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Kaba GmbHT.2

Hlavní části a rozměry zámků

Hlavní díly zámků 
 
1 čelo zámku 
2 plášť 
3 střelka 
4 přítlačná pružina střelky 
5 ořech 
6 pružinka ořechu 
7 závora 
8 převod 
9 přítlak 
10 doraz střelky 
 (u série 121.WZ a 127)

Hlavní rozměry zámků 
 
A délka čela 
B šířka čela 
C tloušťka čela 
D výška pláště 
E šířka pláště 
F tloušťka pláště 
G rozteč 
H Osová vzdálenost trnu 
K vzdálenost  
 k otvoru ořechu 
E–H vzdálenost trnu od zadní   
 strany pláště

protiplech

Pozor - kryt zvednout

E – H

Popis symbolů
dozický klíč drážkový klíč WC a 

koupelny

profilová 
vložka

Profilová vložka 
s převodem

kulatá 
vložka

provedení se střelkou



Kaba GmbH T.3

Určení orientace

Jednokřídlé dveře levé 
dovnitř

Zadlabací zámek s převodem levé

Závěsy levé

Kování levé

Otvor pro kliku levé

Kolík pro kliku pravé

knoflík vně

Madlo vně pravé

Jednokřídlé dveře levé 
ven

Zadlabací zámek s převodem levé

Závěsy levé

Kování pravé

Otvor pro kliku pravé

Kolík pro kliku levé

knoflík vně

Madlo vně levé

Jednokřídlé dveře pravé 
dovnitř

Zadlabací zámek s převodem pravé

Závěsy pravé

Kování pravé

Otvor pro kliku pravé

Kolík pro kliku levé

knoflík vně

Madlo vně levé

Jednokřídlé dveře pravé 
ven

Zadlabací zámek s převodem pravé

Závěsy pravé

Kování levé

Otvor pro kliku levé

Kolík pro kliku pravé

knoflík vně

Madlo vně pravé

levé dovnitř (LE)

vnější

vnitřní

levé ven  (LA)

vnější

vnitřní

pravé dovnitř  (RE)

vnější

vnitřní

pravé ven (RA)

vnější

vnitřní



Kaba GmbHT.4

Pro interiérové dveře o hmotnosti do 40 kg 
Zadlabací zámek "Silencio" se střelkou z plastické hmoty pro obzvláště tiché zavření dveří. 
Materiál střelky odolný proti otřepu a proti UV záření umožňuje nehlučené 
zapadnutí střelky do protiplechu 

Provedení: drážkový klíč (KB), WC a koupelny (WC), profilová vložka bez převodu (PZ), střelkový 
zámek (FA) 
 
Požadavky a rozměry dle Ö-Norm B5350, EN 12209, užitná kategorie 1, třída ochrany 1. 
Střelka vpravo/vlevo přestavitelná, 1 západová závora (provedení PZ 2 západová). 
Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 1,2 mm, ELO pozinkováno 
Čelo zámku 250 x 18 x 3 mm v dekoračním stříbře (DS), kulaté (R) provedení.

101.KB

Všechny rozměry jsou v mm

Gege zadlabací zámek 101 „Silencio“

101.WC 101.PZ

T.4_101KB.jpg T.4_101WC.jpg T.4_101PZ.jpg

Zobrazení ÖNORM



Kaba GmbH T.5

Číslo materiálu Pro- 
vedení LM trn 

H

šířka 
pláště 
E

zadní 
vzdálenost 
trnu

čelo povrchová 
úprava ořech převod odolnost 

proti ohni

101.KB.R80.DS drážkový klíč 90 50 80 30 kulaté 
250 x 18 x 3

dekor 
stříbro 8,5 --- ---

101.WC.R80.DS WC 90 50 80 30 kulaté 
250 x 18 x 3

dekor 
stříbro 8,5 --- ---

101.PZ.R80.DS Profilová 
vložka 88 50 80 30 kulaté 

250 x 18 x 3
dekor 
stříbro 8,5 --- ---

101.PZ.R80.LM85.DS Profilová 
vložka 85 50 80 30 kulaté 

250 x 18 x 3
dekor 
stříbro 8,5 --- ---

101.FA.R80.DS střelkový 
zámek --- 50 80 30 kulaté 

250 x 18 x 3
dekor 
stříbro 8,5 --- ---

101.PZ.R80.LM90.DS Profilová 
vložka 90 50 80 30 kulaté 

250 x 18 x 3
dekor 
stříbro 8,0 --- ---

• přestavení střelky:
Provádí se prostřednictvím zpětného zatlačení střelky do pláště zámku a následného otočení o 180°. Není zapotřebí 
žádného nástroje. 

• objednací příklad pro zvláštní provedení Č. materiálu 101. KB.  R 80. NR.  8
ořech 8 mm
satinovaný nerez
šířka pláště zámku 80 mm
kulaté čelo
drážkový klíč
zadlabací zámek série

Dodatečné označení povrchu čelo Klíče závora Střelka

GV žlutě pozinkováno žlutě pozinkováno nikl žlutě pozinkováno žlutě pozinkováno

NR satinovaný nerez nerez nikl modře pozinkováno modře pozinkováno

Dodatečné označení mechaniky

8 ořech 8,0 mm

LM 72, osová vzdálenost trnu 50 mm

• zvláštní provedení 



Kaba GmbHT.6

Pro interiérové dveře o hmotnosti do 40 kg 
Provedení: dozický klíč (BB), drážkový klíč (KB), WC a koupelny (WC) 

Požadavky a rozměry dle Ö-Norm B5350, EN 12209, užitná kategorie 1, třída ochrany 1. 
Střelka vpravo/vlevo přestavitelná, 1 cestná. 
Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 1,2 mm, ELO pozinkováno 
Čelo zámku 250 x 18 x 3 mm v dekor stříbře (DS), kulaté (R) nebo hranaté (E) provedení.

121.BB

Všechny rozměry jsou v mm

Gege zadlabací zámek série 121

125.WC121.KB

čelo: 
hranaté nebo kulaté

T.6_121BB.jpg T.6_121KB.jpg T.6_125WC.jpg



Kaba GmbH T.7

Číslo materiálu Pro- 
vedení LM trn 

H

šířka 
pláště 
E

zadní 
vzdálenost 
trnu

čelo povrchová 
úprava ořech převod odolnost 

proti ohni

121.BB.R(E)80.DS dozický klíč 90 50 80 30 kulaté/hranaté 
250 x 18 x 3

dekor 
stříbro 8,5 --- ---

121.KB.R(E)80.DS drážkový 
klíč 90 50 80 30 kulaté/hranaté 

250 x 18 x 3
dekor 
stříbro 8,5 --- ---

121.KB.R90.DS drážkový 
klíč 90 60 90 30 kulaté 

250 x 18 x 3
dekor 
stříbro 8,5 --- ---

121.KB.R100.DS drážkový 
klíč 90 70 100 30 kulaté 

250 x 18 x 3
dekor 
stříbro 8,5 --- ---

125.WC.R(E)80.DS WC 90 50 80 30 kulaté/hranaté 
250 x 18 x 3

dekor 
stříbro 8,5 --- ---

125.WC.R90.DS WC 90 60 90 30 kulaté 
250 x 18 x 3

dekor 
stříbro 8,5 --- ---

125.WC.R100.DS WC 90 70 100 30 kulaté 
250 x 18 x 3

dekor 
stříbro 8,5 --- ---

Dodatečné označení povrchu čelo Klíče závora Střelka

GV žlutě pozinkováno žlutě pozinkováno nikl žlutě pozinkováno žlutě pozinkováno

MP mosaz leštěná čistá mosaz nikl žlutě pozinkováno žlutě pozinkováno

NR satinovaný nerez nerez nikl modře pozinkováno modře pozinkováno

Dodatečné označení mechaniky

8 ořech 8,0 mm

• zvláštní provedení 

• objednací příklad pro zvláštní provedení Č. materiálu 121. BB.  R 80. GV.  8
ořech 8 mm
žlutě pozinkováno
šířka pláště zámku 
80 mm
kulaté čelo
dozický klíč
zadlabací zámek série

• přestavení střelky: 
Provádí se prostřednictvím zpětného zatlačení střelky do pláště zámku a následného otočení o 180°. 
Není zapotřebí žádného nástroje. 



Kaba GmbHT.8

Gege zadlabací zámek 121

Pro interiérové dveře o hmotnosti do 40 kg 
Provedení: profilová vložka bez převodu (PZ), profilová vložka s převodem (WZ) 

Požadavky a rozměry dle Ö-Norm B5350, EN 12209, platné pro LM 88 mm, ořech 8,5 mm 
Provedení PZ: užitná katergorie 1, třída ochrany 1 
Provedení WZ: užitná katergorie 3, třída ochrany 2 
 
Střelka vpravo/vlevo přestavitelná, 2 západová závora. 
Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 1,2 mm, ELO pozinkováno 
Čelo zámku 250 x 18 x 3 mm v dekoračním stříbře (DS), kulaté (R) nebo hranaté (E) provedení. 

Provedení WZ: Odolnost prot ohni 30 minut (T 30), zkoušeno dle Ö-Norm B 3858 
s označením CE dle ČSN EN 12209, dodatek ZA

Všechny rozměry jsou v mm

Brandschutz

121.PZ 121.WZ

čelo: 
hranaté nebo kulaté čelo: 

hranaté nebo kulaté

T.8_121PZ.jpg T.8_121WZ.jpg

Zobrazení ÖNORM



Kaba GmbH T.9

Číslo materiálu Pro- 
vedení LM trn 

H

šířka 
pláště 
E

zadní 
vzdálenost 
trnu

čelo povrchová 
úprava ořech převod odolnost 

proti ohni

121.PZ.R(E)80.DS Profilová 
vložka 88 50 80 30 kulaté/hranaté 

250 x 18 x 3
dekor 
stříbro 8,5 --- ---

121.PZ.R(E)90.DS Profilová 
vložka 88 60 90 30 kulaté/hranaté 

250 x 18 x 3
dekor 
stříbro 8,5 --- ---

121.PZ.R(E)100.DS Profilová 
vložka 88 70 100 30 kulaté/hranaté 

250 x 18 x 3
dekor 
stříbro 8,5 --- ---

121.WZ.R(E)80.T0.DS Profilová 
vložka 88 50 80 30 kulaté/hranaté 

250 x 18 x 3
dekor 
stříbro 8,5 √ ---

121.WZ.R(E)80.DS Profilová 
vložka 88 50 80 30 kulaté/hranaté 

250 x 18 x 3
dekor 
stříbro 8,5 √  

121.WZ.R(E)90.DS Profilová 
vložka 88 60 90 30 kulaté/hranaté 

250 x 18 x 3
dekor 
stříbro 8,5 √  

121.WZ.R(E)100.DS Profilová 
vložka 88 70 100 30 kulaté/hranaté 

250 x 18 x 3
dekor 
stříbro 8,5 √  

121.PZ.R(E)80.LM85.DS Profilová 
vložka 85 50 80 30 kulaté/hranaté 

250 x 18 x 3
dekor 
stříbro 8,0 --- ---

121.PZ.R(E)80.LM90.DS Profilová 
vložka 90 50 80 30 kulaté/hranaté 

250 x 18 x 3
dekor 
stříbro 8,0 --- ---

121.WZ.R(E)80.LM85.DS Profilová 
vložka 85 50 80 30 kulaté/hranaté 

250 x 18 x 3
dekor 
stříbro 8,0 √

121.WZ.R(E)80.LM90.DS Profilová 
vložka 90 50 80 30 kulaté/hranaté 

250 x 18 x 3
dekor 
stříbro 8,0 √

Dodatečné označení povrchu čelo Klíče závora Střelka

GV žlutě pozinkováno žlutě pozinkováno nikl žlutě pozinkováno žlutě pozinkováno

MP mosaz leštěná čistá mosaz nikl žlutě pozinkováno žlutě pozinkováno

NR satinovaný nerez nerez nikl modře pozinkováno modře pozinkováno

Dodatečné označení mechaniky

8 ořech 8,0 mm

9 ořech 9,0 mm

PZ/WZ 90 LM 90 mm

PZ/WZ 85 LM 85 mm

RZ 90 kulatá vložka,  
LM 90 mm

• zvláštní provedení 

• přestavení střelky: 
Provádí se prostřednictvím zpětného zatlačení střelky do pláště zámku 
a následného otočení o 180°. Není zapotřebí žádného nástroje. Při 
přestavování střelky musí být zámek držen ve směru dolů.

• objednací příklad pro zvláštní provedení

Č. materiálu 121. PZ.  R 80. MP.  8
ořech 8 mm
mosaz leštěná
šířka pláště zámku 
80 mm
kulaté čelo
profilová vl. bez 
převodu
zadlabací zámek série

Brandschutz

Brandschutz

Brandschutz

• doraz střelky: 
Doraz střelky je zabudován do každého zámku s převodem a slouží k 
tomu, aby střelka při používání nezapadla dovnitř zámku.

Brandschutz

Brandschutz



Kaba GmbHT.10

Gege zadlabací zámek série 170 - dle DIN

Pro interiérové dveře o hmotnosti do 40 kg - rozteč 72 mm (78  mm u WC provedení) 
Provedení: dozický klíč (BB), WC a koupelny (WC), profilová vložka bez převodu (PZ) 
Profilová vložka s převodem (WZ) 

Požadavky dle  DIN 18251 třída  2, BN12209 
Střelka s dorazem, vpravo/vlevo přestavitelná. 
Zámek 2 západový, u WC provedení 1 západový. 
Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 0,9 mm, ELO pozinkováno 
Čelo zámku 235 x 18 x 3 mm nebo 235 x 20 x 3 mm dekora stříbře (DS), kulaté (R) provedení.

Všechny rozměry jsou v mm

170.BB 170.PZ170.WC

T.10_170BB.jpg T.10_170WC.jpg T.10_170PZ.jpg



Kaba GmbH T.11

Číslo materiálu Pro- 
vedení LM trn 

H

šířka 
pláště 
E

zadní 
vzdálenost 
trnu

čelo povrchová 
úprava ořech převod

odolnost 
proti 
ohni

čelo 235 x 20 x 3 mm

170.BB.R85.3.20.235.DS dozický klíč 72 55 85 30 kulaté 
235 x 20 x 3

dekor 
stříbro 8,0 --- ---

170.WC.R85.3.20.235.DS WC 78 55 85 30 kulaté 
235 x 20 x 3

dekor 
stříbro 8,0 --- ---

170.PZ.R85.3.20.235.DS Profilová 
vložka 72 55 85 30 kulaté 

235 x 20 x 3
dekor 
stříbro 8,0 --- ---

170.WZ.R85.3.20.235.DS Profilová 
vložka 72 55 85 30 kulaté 

235 x 20 x 3
dekor 
stříbro 8,0 √ ---

 
čelo 235 x 18 x 3 mm

170.BB.R85.3.18.235.DS dozický klíč 72 55 85 30 kulaté 
235 x 18 x 3

dekor 
stříbro 8,0 --- ---

170.WC.R85.3.18.235.DS WC 78 55 85 30 kulaté 
235 x 18 x 3

dekor 
stříbro 8,0 --- ---

170.PZ.R85.3.18.235.DS Profilová 
vložka 72 55 85 30 kulaté 

235 x 18 x 3
dekor 
stříbro 8,0 --- ---

170.WZ.R85.3.18.235.DS Profilová 
vložka 72 55 85 30 kulaté 

235 x 18 x 3
dekor 
stříbro 8,0 √ ---

• přestavení střelky: 
Provádí se prostřednictvím zpětného zatlačení střelky do pláště zámku a následného otočení o 180°. Není zapotřebí 
žádného nástroje. Při přestavování střelky musí být zámek držen ve směru dolů.

• doraz střelky: 
Doraz střelky je zabudován do každého zámku s převodem a slouží k tomu, aby střelka  
při používání nezapadla dovnitř zámku.

čelo 220x20x3 mm, dekor stříbro, žlutě pozinkováno 

čelo 235x24x3 mm, nerez, hranaté 

ořech: 50,60 

WC-rozměr: 72 mm 

střelkový zámek:  střelkový zámek s převodem 

• zvláštní provedení 

CE označení  WZ v provedení odolnosti proti ohni T60 (60 min.) se připravuje 
ořech 9mm



Kaba GmbHT.12

Gege zadlabací zámek série 171 - dle DIN

Všechny rozměry jsou v mm

171.WZ.R65

T.12_171WZ.jpg

171.WC.R65

T.12_171WC.jpg

Brandschutz

Pro vchodové dveře - rozteč 72 mm 
Provedení: profilová vložka s převodem (WZ), WC a koupelny (WC) 

Požadavky a rozměry dle DIN 18250 třída 4. 
S pružinovým, svěrným ořechem, 2 západová závora 
Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 0,9 mm, ELO pozinkováno 
Čelo zámku 235 x 20 x 3 mm z oceli (NR), kulaté (R) provedení.



Kaba GmbH T.13

Číslo materiálu Pro- 
vedení LM trn 

H

šířka 
pláště 
E

zadní 
vzdálenost 
trnu

čelo povrchová 
úprava ořech převod

odolnost 
proti 
ohni

171.WZ.R65.20.235.KL4.NR.LI.T90 levé 
pofil. vl. 72 65 98 33 kulaté 

235 x 20 x 3
ušlechtilá 
ocel 9,0 √

171.WZ.R65.20.235.KL4.NR.RE.T90 pravé 
pofil. vl. 72 65 98 33 kulaté 

235 x 20 x 3
ušlechtilá 
ocel 9,0 √

171.WZ.R80.20.235.KL4.NR.LI.T90 levé 
pofil. vl. 72 80 113 33 kulaté 

235 x 20 x 3
ušlechtilá 
ocel 9,0 √

171.WZ.R80.20.235.KL4.NR.RE.T90 pravé 
pofil. vl. 72 80 113 33 kulaté 

235 x 20 x 3
ušlechtilá 
ocel 9,0 √

171.WC.R65.20.235.KL4.NR.LI levé 
WC 78 65 98 33 kulaté 

235 x 20 x 3
ušlechtilá 
ocel 8,0 --- ---

171.WC.R65.20.235.KL4.NR.RE pravé 
WC 78 65 98 33 kulaté 

235 x 20 x 3
ušlechtilá 
ocel 8,0 --- ---

171.WC.R80.20.235.KL4.NR.LI levé 
WC 78 80 113 33 kulaté 

235 x 20 x 3
ušlechtilá 
ocel 8,0 --- ---

171.WC.R80.20.235.KL4.NR.RE pravé 
WC 78 80 113 33 kulaté 

235 x 20 x 3
ušlechtilá 
ocel 8,0 --- ---

Brandschutz

Brandschutz

Brandschutz

Brandschutz



Kaba GmbHT.14

Gege zadlabací zámek série 190

Pro interiérové dveře o hmotnosti do 40 40 kg - rozteč 90 mm 
Provedení: drážkový klíč (KB), WC a koupelny (WC), profilová vložka bez převodu (PZ), 
Profilová vložka s převodem (WZ), drážkový klíč s převodem (KBW) 

Požadavky dle  EN12209 
Střelka s dorazem, vpravo/vlevo přestavitelná. 
Zámek 2 západový, u WC provedení 1 západový. 
Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 0,9 mm, ELO pozinkováno 
Čelo zámku  240 x 20 x 3 mm nebo 240 x 22 x 3 mm v dekoračním stříbře (DS).

Všechny rozměry jsou v mm

190.BB 190.PZ190.WC

T.10_190BB T.10_190WC T.10_190PZ



Kaba GmbH T.15

Číslo materiálu Pro- 
vedení LM trn 

H

šířka 
pláště 
E

zadní 
vzdálenost 
trnu

čelo povrchová 
úprava ořech převod

odolnost 
proti 
ohni

čelo 240 x 20 x 3 mm

190.KB.R(E)71.LM90 drážkový klíč 90 45 71 26 kulaté/hranaté 
240 x 20 x 3

dekor 
stříbro 8,0 --- ---

190.KBW.R(E)71.LM90 drážkový klíč s 
převodem 90 45 71 26 kulaté/hranaté 

240 x 20 x 3
dekor 
stříbro 8,0 --- ---

190.WC.R(E)71.LM90 WC 90 45 71 26 kulaté/hranaté 
240 x 20 x 3

dekor 
stříbro 8,0 --- ---

190.PZ.R(E)71.LM90 Profilová 
vložka 90 45 71 26 kulaté/hranaté 

240 x 20 x 3
dekor 
stříbro 8,0 --- ---

190.WZ.R(E)71.LM90 Profilová 
vložka 90 45 71 26 kulaté/hranaté 

240 x 20 x 3
dekor 
stříbro 8,0 √ ---

 
čelo 240 x 22 x 3 mm

190.KB.R(E)71.LM90 drážkový klíč 90 45 71 26 kulaté/hranaté 
240 x 22 x 3

dekor 
stříbro 8,0 --- ---

190.KBW.R(E)71.LM90 drážkový klíč s 
převodem 90 45 71 26 kulaté/hranaté 

240 x 22 x 3
dekor 
stříbro 8,0 --- ---

190.WC.R(E)71.LM90 WC 90 45 71 26 kulaté/hranaté 
240 x 22 x 3

dekor 
stříbro 8,0 --- ---

190.PZ.R(E)71.LM90 Profilová 
vložka 90 45 71 26 kulaté/hranaté 

240 x 22 x 3
dekor 
stříbro 8,0 --- ---

190.WZ.R(E)71.LM90 Profilová 
vložka 90 45 71 26 kulaté/hranaté 

240 x 22 x 3
dekor 
stříbro 8,0 √ ---

• přestavení střelky:
Provádí se prostřednictvím zpětného zatlačení střelky do pláště zámku a následného otočení o 180°. Není zapotřebí 
žádného nástroje. Při přestavování střelky musí být zámek držen ve směru dolů.

• doraz střelky:
Doraz střelky je zabudován do každého zámku s převodem a slouží k tomu, aby střelka   
při používání nezapadla dovnitř zámku.



Kaba GmbHT.16

Pro vchodové dveře o hmotnosti přes 40 kg 
Provedení: drážkový klíč (KB), WC a koupelny (WC), profilová vložka s převodem (WZ) 

Požadavky a rozměry dle Ö-Norm B5350, EN 12209, 

Provedení KB a WC: užitná kategorie 3, třída ochrany 1, závora 1 cestná 
Provedení WZ: užitná kategorie 3, třída ochrany 3, křížová závora 2 západová 
Střelka vpravo/vlevo přestavitelná  
plášť a kryt zámku z ocelového plechu tl. 1,5 mm, ELO pozinkováno. 
Čelo zámku 250 x 18 x 4 mm v dekor stříbře (DS), kulaté (R) nebo hranaté (E) provedení. 
 

Provedení WZ: Odolnost prot ohni 30 minut (T 30), zkoušeno dle Ö-Norm B 3858 
s označením CE dle ČSN EN 12209, dodatek ZA

127.KB 127.WC 127.WZ

Brandschutz

Všechny rozměry jsou v mm

čelo: 
hranaté nebo kulaté

T.14_127KB.jpg T.14_127WC.jpg T.14_127WZ.jpg

Gege zadlabací zámek série 127 
Čelo 250 mm

tloušťka čela  vzdálenost trnu od čela 
zámku šířka pláště 
3 mm H E
u provedení SO 50 80 
NR3 60 90 
 70 100

tloušťka čela  vzdálenost trnu od čela 
zámku šířka pláště 
4 mm H E
standard 51 81 
 61 91 
 71 101



Kaba GmbH T.17

Číslo materiálu Pro- 
vedení LM trn 

H

šířka 
pláště 
E

zadní 
vzdálenost 
trnu

čelo povrchová 
úprava ořech převod odolnost 

proti ohni

127.KB.R(E)80 250.DS drážkový klíč 90 51 81 30 kulaté/hranaté 
250 x 18 x 4

dekor 
stříbro 8,5 --- ---

127.KB.R(E)90 250.DS drážkový klíč 90 61 91 30 kulaté/hranaté 
250 x 18 x 4

dekor 
stříbro 8,5 --- ---

127.KB.R(E)100 250.DS drážkový klíč 90 71 101 30 kulaté/hranaté 
250 x 18 x 4

dekor 
stříbro 8,5 --- ---

127.WC.R(E)80 250.DS WC 90 51 81 30 kulaté/hranaté 
250 x 18 x 4

dekor 
stříbro 8,5 --- ---

127.WC.R(E)90 250.DS WC 90 61 91 30 kulaté/hranaté 
250 x 18 x 4

dekor 
stříbro 8,5 --- ---

127.WC.R(E)100 250.DS WC 90 71 101 30 kulaté/hranaté 
250 x 18 x 4

dekor 
stříbro 8,5 --- ---

127.WZ.R(E)80 250.DS Profilová 
vložka 88 51 81 30 kulaté/hranaté 

250 x 18 x 4
dekor 
stříbro 8,5 √

127.WZ.R(E)90 250.DS Profilová 
vložka 88 61 91 30 kulaté/hranaté 

250 x 18 x 4
dekor 
stříbro 8,5 √

127.WZ.R(E)100 250.DS Profilová 
vložka 88 71 101 30 kulaté/hranaté 

250 x 18 x 4
dekor 
stříbro 8,5 √

Dodatečné označení povrchu čelo Klíče závora Střelka

GV žlutě pozinkováno žlutě pozinkováno nikl žlutě pozinkováno žlutě pozinkováno

NR3 satinovaný nerez 3 mm nerez nikl modře pozinkováno modře pozinkováno

NR4 satinovaný nerez 4 mm nerez nikl modře pozinkováno modře pozinkováno

Dodatečné označení mechaniky

T 60 Odolnost proti ohni 
60 minut

T 90 Odolnost proti ohni 
90 minut

8 ořech 8,0 mm

9 ořech 9,0 mm

RZ 90 Kulaté vložky 
LM 90 mm, s převodem

• zvláštní provedení 

• objednací příklad pro zvláštní provedení

Č. materiálu 127. WZ.  R 80. 250. GV.  9 T90
FW 90 minut
ořech 9 mm
žlutě pozinkováno
délka čela 
šířka pláště zámku 
80 mm
kulaté čelo
profilová vl. s 
převodem
zadlabací zámek série

• přestavení střelky: 
Provádí se prostřednictvím zpětného zatlačení střelky do pláště zámku a následného otočení o 180°. Není zapotřebí 
žádného nástroje. Při přestavování střelky musí být zámek držen ve směru dolů.

Brandschutz

Brandschutz

Brandschutz



Kaba GmbHT.18

Gege zadlabací zámek pro vchodové dveře, série 127 
Čelo 300 mm
Pro vchodové dveře o hmotnosti přes 40 kg 
Provedení: drážkový klíč (KB), WC a koupelny (WC), profilová vložka s převodem (WZ) 

Požadavky a rozměry dle Ö-Norm B5350, EN 12209, 

Provedení KB a WC: užitná kategorie 3, třída ochrany 1, závora 1 západová 
Provedení WZ: užitná kategorie 3, třída ochrany 3, křížová závora 2 západová 
Střelka vpravo/vlevo přestavitelná  
plášť a kryt zámku z ocelového plechu tl. 1,5 mm, ELO pozinkováno. 
Čelo zámku 300 x 20 x 4 mm v dekor stříbře (DS), kulaté (R) nebo hranaté (E) provedení. 
 

Provedení WZ: Odolnost prot ohni 30 minut (T 30), zkoušeno dle Ö-Norm B 3858 
s označením CE dle ČSN EN 12209, dodatek ZA

127.KB.300 127.WC.300 127.WZ.300

Brandschutz

Všechny rozměry jsou v mm

čelo: 
hranaté nebo kulaté

T.16_127KB_300.jpg T.16_127WC_300.jpg T.16_127WZ_300.jpg

tloušťka čela  vzdálenost trnu od čela 
zámku šířka pláště zámku 
3 mm H E
u provedení SO 50 80 
NR3 60 90 
 70 100

tloušťka čela  vzdálenost trnu od čela 
zámku šířka pláště zámku 
4 mm H E
standard 51 81 
 61 91 
 71 101



Kaba GmbH T.19

Číslo materiálu Pro- 
vedení LM trn 

H

šířka 
pláště 
E

zadní 
vzdálenost 
trnu

čelo povrchová 
úprava ořech převod odolnost 

proti ohni

127.KB.R(E)80 300.DS drážkový klíč 90 51 81 30 kulaté/hranaté 
300 x 20 x 4

dekor 
stříbro 8,5 --- ---

127.KB.R(E)90 300.DS drážkový klíč 90 61 91 30 kulaté/hranaté 
300 x 20 x 4

dekor 
stříbro 8,5 --- ---

127.KB.R(E)100 300.DS drážkový klíč 90 71 101 30 kulaté/hranaté 
300 x 20 x 4

dekor 
stříbro 8,5 --- ---

127.WC.R(E)80 300.DS WC 90 51 81 30 kulaté/hranaté 
300 x 20 x 4

dekor 
stříbro 8,5 --- ---

127.WC.R(E)90 300.DS WC 90 61 91 30 kulaté/hranaté 
300 x 20 x 4

dekor 
stříbro 8,5 --- ---

127.WC.R(E)100 300.DS WC 90 71 101 30 kulaté/hranaté 
300 x 20 x 4

dekor 
stříbro 8,5 --- ---

127.WZ.R(E)80 300.DS Profilová 
vložka 88 51 81 30 kulaté/hranaté 

300 x 20 x 4
dekor 
stříbro 8,5 √

127.WZ.R(E)90 300.DS Profilová 
vložka 88 61 91 30 kulaté/hranaté 

300 x 20 x 4
dekor 
stříbro 8,5 √

127.WZ.R(E)100 300.DS Profilová 
vložka 88 71 101 30 kulaté/hranaté 

300 x 20 x 4
dekor 
stříbro 8,5 √

• zvláštní provedení 

Brandschutz

Brandschutz

Brandschutz

Dodatečné označení povrchu čelo Klíče závora Střelka

GV žlutě pozinkováno žlutě pozinkováno nikl žlutě pozinkováno žlutě pozinkováno

NR3 satinovaný nerez 3 mm nerez nikl modře pozinkováno modře pozinkováno

NR4 satinovaný nerez 4 mm nerez nikl modře pozinkováno modře pozinkováno

Dodatečné označení mechaniky

T 60 Odolnost proti ohni 
60 minut

T 90 Odolnost proti ohni 
90 minut

8 ořech 8,0 mm

9 ořech 9,0 mm

RZ 90 Kulaté vložky 
LM 90 mm, s převodem

• přestavení střelky: 
Provádí se prostřednictvím zpětného zatlačení střelky do pláště zámku a následného otočení o 180°. Není zapotřebí 
žádného nástroje. Při přestavování střelky musí být zámek držen ve směru dolů.

• objednací příklad pro zvláštní provedení

Č. materiálu 127. WZ.  R 80. 300. GV.  9 T90
FW 90 minut
ořech 9 mm
žlutě pozinkováno
délka čela 
šířka pláště zámku 
80 mm
kulaté čelo
profilová vl. s 
převodem
zadlabací zámek série



Kaba GmbHT.20

Pro vchodové dveře o hmotnosti přes 40 kg, speciálně určené pro školy, 
nemocnice a veřejné objekty 
Měkce zavírající, hluk tlumící kliková střelka 

Požadavky a rozměry dle Ö-Norm B5350, EN 12209, 

Provedení KB a WC: užitná kategorie 3, třída ochrany 1, závora 1 západová 
Provedení WZ: užitná kategorie 3, třída ochrany 3, křížová závora 2 západová 
Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 1,5 mm, ELO pozinkováno 
Čelo zámku 250 x 18 x 4 mm v dekor stříbře (DS), kulaté (R) nebo hranaté (E) provedení. 
 

Provedení WZ: Odolnost prot ohni 30 minutT 30), zkoušeno dle Ö-Norm B 3858 
s označením CE dle ČSN EN 12209, dodatek ZA

127.KB.KF 127.WC.KF 127.WZ.KF

Brandschutz

Všechny rozměry jsou v mm

T.18_127KB_KF.jpg T.18_127WC_KF.jpg T.18_127WZ_KF.jpg

Gege zadlabací zámky pro vchodové 
dveře, série 127.Kliková střelka 
Čelo 250 mm
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tloušťka čela  vzdálenost trnu od čela 
zámku šířka pláště 
3 mm H E
u provedení SO 50 80 
NR3 60 90 
 70 100

tloušťka čela  vzdálenost trnu od čela 
zámku šířka pláště 
4 mm H E
standard 51 81 
 61 91 
 71 101



Kaba GmbH T.21

Číslo materiálu Pro- 
vedení LM trn 

H

šířka 
pláště 
E

zadní 
vzdálenost 
trnu

čelo povrchová 
úprava ořech převod

odolnost 
proti 
ohni

127.KB.KF.R80.250.DS.LI 
127.KB.KF.R80.250.DS.RE drážkový klíč 90 51 81 30 kulaté 

250 x 18 x 4
dekor 
stříbro 8,5 --- ---

127.KB.KF.R90.250.DS.LI 
127.KB.KF.R90.250.DS.RE drážkový klíč 90 61 91 30 kulaté 

250 x 18 x 4
dekor 
stříbro 8,5 --- ---

127.KB.KF.R100.250.DS.LI 
127.KB.KF.R100.250.DS.RE drážkový klíč 90 71 101 30 kulaté 

250 x 18 x 4
dekor 
stříbro 8,5 --- ---

127.WC.KF.R80.250.DS.LI 
127.WC.KF.R80.250.DS.RE WC 90 51 81 30 kulaté 

250 x 18 x 4
dekor 
stříbro 8,5 --- ---

127.WC.KF.R90.250.DS.LI 
127.WC.KF.R90.250.DS.RE WC 90 61 91 30 kulaté 

250 x 18 x 4
dekor 
stříbro 8,5 --- ---

127.WC.KF.R100.250.DS.LI 
127.WC.KF.R100.250.DS.RE WC 90 71 101 30 kulaté 

250 x 18 x 4
dekor 
stříbro 8,5 --- ---

127.WZ.KF.R80.250.DS.LI 
127.WZ.KF.R80.250.DS.RE

Profilová 
vložka 88 51 81 30 kulaté 

250 x 18 x 4
dekor 
stříbro 8,5 √

127.WZ.KF.R90.250.DS.LI 
127.WZ.KF.R90.250.DS.RE

Profilová 
vložka 88 61 91 30 kulaté 

250 x 18 x 4
dekor 
stříbro 8,5 √

127.WZ.KF.R100.250.DS.LI 
127.WZ.KF.R100.250.DS.RE

Profilová 
vložka 88 71 101 30 kulaté 

250 x 18 x 4
dekor 
stříbro 8,5 √

• objednací příklad pro zvláštní provedení Č. materiálu 127. WZ. KF.  R 80. 250. NR3.  8.  RE
pravé provedení
ořech 8 mm
satinovaný nerez 3 mm
délka čela 
šířka pláště zámku 
80 mm
kulaté čelo
kliková střelka
profilová vl. s 
převodem
zadlabací zámek série

Brandschutz

Brandschutz

Brandschutz

Dodatečné označení povrchu čelo Klíče závora Střelka

GV žlutě pozinkováno žlutě pozinkováno nikl žlutě pozinkováno žlutě pozinkováno

NR3 satinovaný nerez 3 mm nerez nikl modře pozinkováno modře pozinkováno

NR4 satinovaný nerez 4 mm nerez nikl modře pozinkováno modře pozinkováno

Dodatečné označení mechaniky

T 60 Odolnost proti ohni 
60 minut

8 ořech 8,0 mm

9 ořech 9,0 mm

RZ 90 Kulaté vložky 
LM 90 mm, s převodem

• zvláštní provedení 



Kaba GmbHT.22

Brandschutz

127.KB.KF.300 127.WC.KF.300 127.WZ.KF.300

Všechny rozměry jsou v mm

T.20_127KB_KF_300. T.20_127WC_KF_300.jpg T.20_127WZ_KF_300.jpg

Gege zadlabací zámky pro vchodové 
dveře, série 127. Kliková střelka 
Čelo 300 mm
Pro vchodové dveře o hmotnosti přes 40 kg, speciálně určené pro školy, 
nemocnice a veřejné objekty 
Měkce zavírající, hluk tlumící kliková střelka 

Požadavky a rozměry dle Ö-Norm B5350, EN 12209, 

Provedení KB a WC: užitná kategorie 3, třída ochrany 1, závora 1 západová 
Provedení WZ: užitná kategorie 3, třída ochrany 3, křížová závora 2 západová 
Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 1,5 mm, ELO pozinkováno 
Čelo zámku 300 x 20 x 4 mm v dekor stříbře (DS), kulaté (R) nebo hranaté (E) provedení. 
 

Provedení WZ: Odolnost prot ohni 30 minutT 30), zkoušeno dle Ö-Norm B 3858 
s označením CE dle ČSN EN 12209, dodatek ZA
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tloušťka čela  vzdálenost trnu od čela 
zámku šířka pláště 
3 mm H E
u provedení SO 50 80 
NR3 60 90 
 70 100

tloušťka čela  vzdálenost trnu od čela 
zámku šířka pláště 
4 mm H E
standard 51 81 
 61 91 
 71 101



Kaba GmbH T.23

Číslo materiálu Pro- 
vedení LM trn 

H

šířka 
pláště 
E

zadní 
vzdálenost 
trnu

čelo povrchová 
úprava ořech převod

odolnost 
proti 
ohni

127.KB.KF.R80.300.DS.LI 
127.KB.KF.R80.300.DS.RE drážkový klíč 90 51 81 30 kulaté 

300 x 20 x 4
dekor 
stříbro 8,5 --- ---

127.KB.KF.R90.300.DS.LI 
127.KB.KF.R90.300.DS.RE drážkový klíč 90 61 91 30 kulaté 

300 x 20 x 4
dekor 
stříbro 8,5 --- ---

127.KB.KF.R100.300.DS.LI 
127.KB.KF.R100.300.DS.RE drážkový klíč 90 71 101 30 kulaté 

300 x 20 x 4
dekor 
stříbro 8,5 --- ---

127.WC.KF.R80.300.DS.LI 
127.WC.KF.R80.300.DS.RE WC 90 51 81 30 kulaté 

300 x 20 x 4
dekor 
stříbro 8,5 --- ---

127.WC.KF.R90.300.DS.LI 
127.WC.KF.R90.300.DS.RE WC 90 61 91 30 kulaté 

300 x 20 x 4
dekor 
stříbro 8,5 --- ---

127.WC.KF.R100.300.DS.LI 
127.WC.KF.R100.300.DS.RE WC 90 71 101 30 kulaté 

300 x 20 x 4
dekor 
stříbro 8,5 --- ---

127.WZ.KF.R80.300.DS.LI 
127.WZ.KF.R80.300.DS.RE

Profilová 
vložka 88 51 81 30 kulaté 

300 x 20 x 4
dekor 
stříbro 8,5 √

127.WZ.KF.R90.300.DS.LI 
127.WZ.KF.R90.300.DS.RE

Profilová 
vložka 88 61 91 30 kulaté 

300 x 20 x 4
dekor 
stříbro 8,5 √

127.WZ.KF.R100.300.DS.LI 
127.WZ.KF.R100.300.DS.RE

Profilová 
vložka 88 71 101 30 kulaté 

300 x 20 x 4
dekor 
stříbro 8,5 √

• objednací příklad pro zvláštní provedení Č. materiálu 127. WZ. KF.  R 80. 300. NR3.  8.  RE
pravé provedení
ořech 8 mm
satinovaný nerez 3 mm
délka čela 
šířka pláště zámku 
80 mm
kulaté čelo
kliková střelka
profilová vl. s 
převodem
zadlabací zámek série

Brandschutz

Brandschutz

Brandschutz

Dodatečné označení povrchu čelo Klíče závora Střelka

GV žlutě pozinkováno žlutě pozinkováno nikl žlutě pozinkováno žlutě pozinkováno

NR3 satinovaný nerez 3 mm nerez nikl modře pozinkováno modře pozinkováno

NR4 satinovaný nerez 4 mm nerez nikl modře pozinkováno modře pozinkováno

Dodatečné označení mechaniky

T 60 Odolnost proti ohni 
60 minut

8 ořech 8,0 mm

9 ořech 9,0 mm

RZ 90 Kulaté vložky 
LM 90 mm, s převodem

• zvláštní provedení 



Kaba GmbHT.24

Všechny rozměry jsou v mm

Gege zadlabací zámek pro vchodové 
dveře, série 127.WZ.FB 
Blokace střelky
Díky pomocné střelce umístěné v čele zámku dochází po zavření dveří automaticky 
k blokování hlavní střelky. 
Ve spojení s kováním Kaba c-lever nebo s kováním s převodem jsou dveře automaticky zvenku 
uzamčeny bez použití klíče (EN 12209 třída ochrany 1). 
Zvláštní oblast použití: vchodové dveře obytných domů, hotelové dveře nebo ve spojení 
s elektronickými kováními. 
 
Provedení: profilová vložka s převodem (WZ) 
Požadavky a rozměry dle Ö-Norm B5350, EN 12209, užitná kategorie 3, třída ochrany 2 
s uzamčenou závorou. Závora 2 západová. Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 1,5 mm, ELO 
pozinkováno Čelo zámku 250 x 18 x 3 mm nebo 300 x 20 x 3 mm, v dekor stříbře (DS), kulaté (R) 
provedení. 
 

Odolnost prot ohni 30 minut (T 30), zkoušeno dle Ö-Norm B 3858 
s označením CE dle ČSN EN 12209, dodatek ZA

T.22_127WZ_FB.jpg T.22_127WZ_FB_300.jpg

127.WZ.FB.250

Brandschutz

Bezchybná funkce pouze v případě zapadnutí 
střelky dle nákresu!

zadlabací zámek s pomocnou střelkou

pro jistější uzavření



Kaba GmbH T.25

Číslo materiálu Pro- 
vedení LM trn 

H

šířka 
pláště 
E

zadní 
vzdálenost 
trnu

čelo povrchová 
úprava ořech převod

odolnost 
proti 
ohni

127.WZ.FB.NR3.R80.250 Profilová 
vložka 88 50 80 30 kulaté 

250 x 18 x 3 ocel 8,5 √

127.WZ.FB.NR3.R90.250 Profilová 
vložka 88 60 90 30 kulaté 

250 x 18 x 3 ocel 8,5 √

127.WZ.FB.NR3.R100.250 Profilová 
vložka 88 70 100 30 kulaté 

250 x 18 x 3
ušlechtilá 
ocel 8,5 √

127.WZ.FB.NR3.R80.300 Profilová 
vložka 88 50 80 30 kulaté 

300 x 20 x 3
ušlechtilá 
ocel 8,5 √

127.WZ.FB.NR3.R90.300 Profilová 
vložka 88 60 90 30 kulaté 

300 x 20 x 3
ušlechtilá 
ocel 8,5 √

127.WZ.FB.NR3.R100.300 Profilová 
vložka 88 70 100 30 kulaté 

300 x 20 x 3
ušlechtilá 
ocel 8,5 √

• přestavení střelky: 
Provádí se prostřednictvím zpětného zatlačení střelky do pláště zámku a následného otočení o 180°. Není zapotřebí 
žádného nástroje. Při přestavování střelky musí být zámek držen ve směru dolů.

Dodatečné označení

T 60 Odolnost proti ohni 
60 minut

T 90 Odolnost proti ohni 
90 minut

8 ořech 8,0 mm

9 ořech 9,0 mm

RZ 90 Kulaté vložky 
LM 90 mm, s převodem

• zvláštní provedení 

• objednací příklad pro zvláštní provedení Č. materiálu 127. WZ. FB.  NR3 R80. 300. T 60.
FW 60 minut
délka čela 
šířka pláště zámku 
80 mm
kulaté čelo z nerezu
Blokace střelky
profilová vl. s 
převodem
zadlabací zámek série

Brandschutz

Brandschutz

Brandschutz

Brandschutz

Brandschutz

Brandschutz

pro bezfalcové dveře použijte prosím odpovídající zvláštní protiplech SB.ST.FB.R24.NR strana T45



Kaba GmbHT.26

Gege zadlabací zámek pro vchodové 
dveře, série 127.MF2.EH 
2 násobné uzamčení
Pro vchodové dveře rodinných a obytných domů, odolnost proti vloupání dle Ö-Norm B 5351, WS 3, 
o hmotnosti přes 40 kg  
 
provedení profilová vložka s převodem (WZ) 
2 násobné uzamčení díky střelce a závoře. Blokace střelky už 
po prvnim západu. Zesílený plášť zámku s integrovanou ochranou proti odehnutí, masivní křížová 
závora (2 cestná) a zesílené ústrojí zámku. 
Požadavky a rozměry dle Ö-Norm B5350, EN 12209, užitná kategorie 3, třída ochrany 4. 
Svěrný ořech a odvod pnutí v oblasti ořechu zámku. Plášť a kryt z ocelového plechu 
tl. 1,5 mm, ELO pozinkováno. Čelo zámku 300 x 20 x 4 mm v dekor stříbře (DS), kulaté (R) provedení. 
 
provedení WZ: Odolnost prot ohni 30 minutT 30), zkoušeno dle Ö-Norm B 3858 

s označením CE dle ČSN EN 12209, dodatek ZA

121.WZ 121.PZ

Brandschutz

127.WZ.MF2

Všechny rozměry jsou v mm

T.24_127MF2_EH.jpg



Kaba GmbH T.27

Číslo materiálu Pro- 
vedení LM trn 

H

šířka 
pláště 
E

zadní 
vzdálenost 
trnu

čelo povrchová 
úprava ořech převod

odolnost 
proti 
ohni

127.WZ.MF2.EH.R80.300.DS.LI profilová 
vložka 88 51 81 30 kulaté 

300 x 20 x 4
dekor 
stříbro 8,5 √

127.WZ.MF2.EH.R80.300.DS.RE profilová 
vložka 88 51 81 30 kulaté 

300 x 20 x 4
dekor 
stříbro 8,5 √

127.WZ.MF2.EH.R90.300.DS.LI profilová 
vložka 88 61 91 30 kulaté 

300 x 20 x 4
dekor 
stříbro 8,5 √

127.WZ.MF2.EH.R90.300.DS.RE profilová 
vložka 88 61 91 30 kulaté 

300 x 20 x 4
dekor 
stříbro 8,5 √

127.WZ.MF2.EH.R100.300.DS.LI profilová 
vložka 88 71 101 30 kulaté 

300 x 20 x 4
dekor 
stříbro 8,5 √

127.WZ.MF2.EH.R100.300.DS.RE profilová 
vložka 88 71 101 30 kulaté 

300 x 20 x 4
dekor 
stříbro 8,5 √

Dodatečné označení

T 60 Odolnost proti ohni 
60 minut

T 90 Odolnost proti ohni 
90 minut

• zvláštní provedení 

• objednací příklad pro zvláštní provedení Č. materiálu 127. MF2. EH.  R100 300. DS. RE T 60.
FW 60 minut
pravé provedení
dekor stříbro
délka čela 
šířka pláště zámku 
100 mm
odolnost proti vloupání
2 násobné uzamčení
zadlabací zámek série

Brandschutz

Brandschutz

Brandschutz

Brandschutz

Brandschutz

Brandschutz



Kaba GmbHT.28

Gege zadlabací zámek série 122

Zadlabací zámek pro těžké dveře 
Provedení: profilová vložka s převodem (WZ) 

Požadavky a rozměry dle Ö-Norm B5350, EN 12209, užitná kategorie 3, třída ochrany 3. 
Zámek s křížovou 2 západovou závorou. 
Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 1,8 mm, všechny díly žlutě pozinkované. 
Čelo zámku 300 x 20 x 4 nebo 300 x 22 x 4 mm z nerezu, kulaté (R) nebo hranaté (E) provedení.

Všechny rozměry jsou v mm

čelo: 
hranaté nebo kulaté

čelo: 
hranaté nebo kulaté

T.26_122WZ_20.jpg T.26_122WZ_22.jpg

122.WZ.R



Kaba GmbH T.29

Číslo materiálu Pro- 
vedení LM trn 

H

šířka 
pláště 
E

zadní 
vzdálenost 
trnu

čelo povrchová 
úprava ořech převod

odolnost 
proti 
ohni

122.WZ.E80.20.LI.NR4 
122.WZ.E80.20.RE.NR4

Profilová 
vložka 88 51 81 30 hranaté 

300 x 20 x 4 nerez 8,5 √ ---

122.WZ.E90.20.LI.NR4 
122.WZ.E90.20.RE.NR4

Profilová 
vložka 88 61 91 30 hranaté 

300 x 20 x 4 nerez 8,5 √ ---

122.WZ.E100.20.LI.NR4 
122.WZ.E100.20.RE.NR4

Profilová 
vložka 88 71 101 30 hranaté 

300 x 20 x 4 nerez 8,5 √ ---

122.WZ.E110.20.LI.NR4 
122.WZ.E110.20.RE.NR4

Profilová 
vložka 88 81 111 30 hranaté 

300 x 20 x 4 nerez 8,5 √ ---

122.WZ.R80.20.LI.NR4 
122.WZ.R80.20.RE.NR4

Profilová 
vložka 88 51 81 30 kulaté 

300 x 20 x 4 nerez 8,5 √ ---

122.WZ.R90.20.LI.NR4 
122.WZ.R90.20.RE.NR4

Profilová 
vložka 88 61 91 30 kulaté 

300 x 20 x 4 nerez 8,5 √ ---

122.WZ.R100.20.LI.NR4 
122.WZ.R100.20.RE.NR4

Profilová 
vložka 88 71 101 30 kulaté 

300 x 20 x 4 nerez 8,5 √ ---

122.WZ.R110.20.LI.NR4 
122.WZ.R110.20.RE.NR4

Profilová 
vložka 88 81 111 30 kulaté 

300 x 20 x 4 nerez 8,5 √ ---

122.WZ.E80.22.LI.NR4 
122.WZ.E80.22.RE.NR4

Profilová 
vložka 88 51 81 30 hranaté 

300 x 22 x 4 nerez 8,5 √ ---

122.WZ.E90.22.LI.NR4 
122.WZ.E90.22.RE.NR4

Profilová 
vložka 88 61 91 30 hranaté 

300 x 22 x 4 nerez 8,5 √ ---

122.WZ.E100.22.LI.NR4 
122.WZ.E100.22.RE.NR4

Profilová 
vložka 88 71 101 30 hranaté 

300 x 22 x 4 nerez 8,5 √ ---

122.WZ.E110.22.LI.NR4 
122.WZ.E110.22.RE.NR4

Profilová 
vložka 88 81 111 30 hranaté 

300 x 22 x 4 nerez 8,5 √ ---

122.WZ.R80.22.LI.NR4 
122.WZ.R80.22.RE.NR4

Profilová 
vložka 88 51 81 30 kulaté 

300 x 22 x 4 nerez 8,5 √ ---

122.WZ.R90.22.LI.NR4 
122.WZ.R90.22.RE.NR4

Profilová 
vložka 88 61 91 30 kulaté 

300 x 22 x 4 nerez 8,5 √ ---

122.WZ.R100.22.LI.NR4 
122.WZ.R100.22.RE.NR4

Profilová 
vložka 88 71 101 30 kulaté 

300 x 22 x 4 nerez 8,5 √ ---

122.WZ.R110.22.LI.NR4 
122.WZ.R110.22.RE.NR4

Profilová 
vložka 88 81 111 30 kulaté 

300 x 22 x 4 nerez 8,5 √ ---

Dodatečné označení

KK kliková střelka

8 ořech 8,0 mm

9 ořech 9,0 mm

RZ90 Kulaté vložky 
LM 90 mm, s převodem

WC pro WC a koupelny

• zvláštní provedení 

• objednací příklad pro zvláštní provedení
Č. materiálu 122. WZ. KK R 80. 22. RE. NR4.  8

ořech 8,0 mm
satinovaný nerez 4 mm
pravé provedení
šířka čela
šířka pláště zámku 80 mm
kulaté čelo
Kliková střelka se svěrným 
ořechem
profilová vl. s převodem
zadlabací zámek série



Kaba GmbHT.30

Gege závorové zadlabcí zámky 
bez střelky
Série 126 
Provedení: dozický klíč (BB), WC a koupelny (WC), profilová vložka bez převodu (PZ) 
 
Požadavky a rozměry dle Ö-Norm B5350, EN 12209, třída bezpečnosti 1 
Zámek 1 západový. Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 1,2 mm, ELO pozinkováno 
Čelo zámku 250 x 18 x 3 mm v dekor stříbře (DS), kulaté (R) provedení. 

Série 143 
Provedení: profilová vložka bez převodu (PZ), se zesílenou křížovou závorou, třída ochrany 3

126.BB 126.PZ 143.PZ

Všechny rozměry jsou v mm

T.28_126BB.jpg T.28_126WC.jpg T.28_126PZ.jpg

126.WC



Kaba GmbH T.31

Číslo materiálu Pro- 
vedení LM trn 

H

šířka 
pláště 
E

zadní 
vzdálenost 
trnu

čelo povrchová 
úprava ořech převod odolnost 

proti ohni

126.BB.R80.RI.DS dozický klíč --- 50 80 30 kulaté 
250 x 18 x 3

dekor 
stříbro --- --- ---

126.BB.R90.RI.DS dozický klíč --- 60 90 30 kulaté 
250 x 18 x 3

dekor 
stříbro --- --- ---

126.BB.R100.RI.DS dozický klíč --- 70 100 30 kulaté 
250 x 18 x 3

dekor 
stříbro --- --- ---

126.WC.R80.RI.DS WC --- 50 80 30 kulaté 
250 x 18 x 3

dekor 
stříbro --- --- ---

126.PZ.R80.RI.DS Profilová 
vložka --- 50 80 30 kulaté 

250 x 18 x 3
dekor 
stříbro --- --- ---

143.PZ.E80.DS Profilová 
vložka --- 50 80 30 hranaté 

170 x 20 x 3
dekor 
stříbro --- --- ---

143.PZ.E90.DS Profilová 
vložka --- 60 90 30 hranaté 

170 x 20 x 3
dekor 
stříbro --- --- ---

143.PZ.E100.DS Profilová 
vložka --- 70 100 30 hranaté 

170 x 20 x 3
dekor 
stříbro --- --- ---

Všechny rozměry jsou v mm

T.29_143PZ.jpg

Dodatečné označení povrchu čelo Klíče závora Střelka

NR satinovaný nerez nerez nikl modře pozinkováno modře pozinkováno

• zvláštní provedení 



Kaba GmbHT.32

Gege střelkové zadlabací zámky 
bez závory
Pro nezamykací interiérové dveře o hmotnosti do 40 kg 

Požadavky a rozměry dle Ö-Norm B5350, EN 12209, třída bezpečnosti 1 
Střelka je vpravo/vlevo přestavitelná (přestavění střelky viz pravá strana). 
Plášť a kryt z ocelového plechu tl. 1,2 mm, ELO pozinkováno 
Čelo zámku je v dekor stříbře (DS), kulaté (R) provedení (rozměry viz tabulka).

123.FA

Všechny rozměry jsou v mm

 T.30_123FA.jpg

101.FA



Kaba GmbH T.33

Číslo materiálu Pro- 
vedení LM

trn 
  
H

šířka 
pláště 
E

zadní 
vzdálenost 
trnu

čelo povrchová 
úprava ořech převod odolnost 

proti ohni

123.FA.R80.DS Střelka --- 50 80 30 kulaté 
250 x 18 x 3

dekor 
stříbro 8,5 --- ---

123.FA.R90.DS Střelka --- 60 90 30 kulaté 
250 x 18 x 3

dekor 
stříbro 8,5 --- ---

123.FA.R100.DS Střelka --- 70 100 30 kulaté 
250 x 18 x 3

dekor 
stříbro 8,5 --- ---

101.FA.R80.DS Střelka --- 50 80 30 kulaté 
250 x 18 x 3

dekor 
stříbro 8,5 --- ---

• přestavení střelky: 
Provádí se prostřednictvím zpětného zatlačení střelky do pláště zámku a následného otočení o 180°. Není zapotřebí 
žádného nástroje. 

Dodatečné označení povrchu čelo Klíče závora Střelka

NR satinovaný nerez nerez nikl modře pozinkováno modře 
pozinkováno

Dodatečné označení mechaniky

8 ořech 8,0 mm

• zvláštní provedení 

• objednací příklad pro zvláštní provedení Č. materiálu 101. FA.  R 80. NR.  8
ořech 8 mm
nerez
šířka pláště zámku 
80 mm
kulaté čelo
střelkový zámek
zadlabací zámek série



Kaba GmbHT.34

Pro portálové dveře 
Provedení jako u série 1433: Profilová vložka s převodem 
Provedení jako u série 1432: Profilová vložka s převodem a otočnou střelkou

1433.N.WZ 1432.NR.Z

Všechny rozměry jsou v mm

Úzké zámky

oblast nastavení

T.32_1433NWZ.jpg T.32_1432NRZ.jpg



Kaba GmbH T.35

Číslo materiálu Pro- 
vedení LM

trn 
  
H

šířka 
pláště 
E

zadní 
vzdálenost 
trnu

čelo povrchová 
úprava ořech převod odolnost 

proti ohni

s normální střelkou vlevo/vpravo přestavitelnou.

1433.N.WZ.92.35 profilová 
vložka 92 20 35 15 hranaté 

245 x 24 x 3 pozinkováno 8,0 √ ---

1433.N.WZ.92.40 profilová 
vložka 92 25 40 15 hranaté 

245 x 24 x 3 pozinkováno 8,0 √ ---

1433.N.WZ.92.45 profilová 
vložka 92 30 45 15 hranaté 

245 x 24 x 3 pozinkováno 8,0 √ ---

1433.N.WZ.92.50 profilová 
vložka 92 35 50 15 hranaté 

245 x 24 x 3 pozinkováno 8,0 √ ---

s otočnou střelkou

1432.NR.Z.40 profilová 
vložka 92 25 40 15 hranaté 

245 x 24 x 3 pozinkováno --- √ ---

1432.NR.Z.45 profilová 
vložka 92 30 45 15 hranaté 

245 x 24 x 3 pozinkováno --- √ ---

1432.NR.Z.50 profilová 
vložka 92 35 50 15 hranaté 

245 x 24 x 3 pozinkováno --- √ ---

• přestavení střelky: 
Provádí se prostřednictvím zatlačení střelky do pláště zámku. Následně vytočit viditelné upevňovací šrouby na plášti a 
otočit střelku. 



Kaba GmbHT.36

Gege přestavitelné protiplechy 
pro falcové interiérové dveře
Váš problém 
Díky vlivům vnějšího prostředí může docházet k napětí mezi dveřmi a zárubní, které může negativně 
ovlivnit bezvadnou souhru mezi dveřním zámkem a protiplechem. Náročná práce s nastavováním 
protiplechů je toho častým důsledkem. 

Naše řešení: 
Pomocí inovativního Gege protiplechu SB.VAR může být tento problém odstraněn. 
Přestavitelné protiplechy SB.VAR mohou tyto změny vyrovnat. Nastavitelný vkládaný díl upevněný 
šroubem na základním tělese protiplechu nabízí 4 různé 
možnosti nastavení tloušťky stěny v oblasti střelky.  
Rychlé a jednoduché přestavení protiplechu je možno pohodlně provést 
přímo na místě u dveří.  Uvolněním šroubu, který připevňuje vkládaný díl k základnímu tělesu 
protiplechu, je možné horizontálně a vertikálně otáčet vkládaným dílem a volit tím tloušťku stěny.  

Poznámka: 
Protiplechy Gege SB.VAR jsou optimalizovány pro použití spolu se zadlabacími zámky Gege. 
Zaručená funkce je tím dána jen při použití zadlabacích zámků Gege série 121 a 101. 

základní těleso
vkládaný, nastavitelný díl

4 
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ln

é 
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Kaba GmbH T.37

4 násobně přestavitelný protiplech SB.VAR 
Pro falcové interiérové dveře o hmotnosti do 40 kg Použitelné pouze s 1 západovými Gege zadlabacími zámky sérií 121 a 
101. Není vhodný pro protipožární dveře. U 2 západových zadlabacích zámků  --> prolomit spodní, předperforované dno 
protiplechu!!!

Číslo 
materiálu možnosti nastavení *) Provedení povrch rozměry

SB.VAR.GV 3 mm     3,5 mm 
4 mm     5 mm závora a střelka žlutě 

pozinkováno 210 x 20 x 10

SB.VAR.NL 3 mm     3,5 mm 
4 mm     5 mm závora a střelka vzhled nerez 210 x 20 x 10

SB.VAR.MP 3 mm     3,5 mm 
4 mm     5 mm závora a střelka čistá mosaz 

leštěná 210 x 20 x 10

11632691 frézovací šablona

*) vyplyne z tloušťky stěny základního tělesa (2 mm) + tloušťky stěny 
    vkládaného nastavitelného dílu. 
 
 

vkládaný díl

nákres vyfrézování

viditelná výška protiplechu 
10 mm

frézovací šablona 
objednací č. 11632691 

Dodatečné prošroubování pomocí 
2 šroubů s půlkulatou hlavou je u 
protiplechu SB.VAR možné.

Je třeba použít MOF vrchní frézu s 30 mm 
náběžným kroužkem a  12 mm frézou!

T.37_SB_VAR.jpg



Kaba GmbHT.38

*) vyplyne z tloušťky stěny základního tělesa (2 mm) + tloušťky stěny 
    vkládaného nastavitelného dílu.

Číslo 
materiálu možnosti nastavení *) Provedení povrch rozměry

SB.VAR.7.GV.
R1,5

3 mm     3,5 mm 
4 mm     5 mm

závora a 
střelka

žlutá 
pozinkováno

210 x 20 x 12 
R = 1,5 mm

SB.VAR.7.GV.
R3,5

3 mm     3,5 mm 
4 mm     5 mm

závora a 
střelka

žlutě 
pozinkováno

210 x 20 x 12 
R = 3,5 mm

SB.VAR.7.GV.R5 3 mm     3,5 mm 
4 mm     5 mm

závora a 
střelka

žlutě 
pozinkováno

210 x 20 x 12 
R = 5 mm

SB.VAR.7.NL.
R1,5

3 mm     3,5 mm 
4 mm     5 mm

závora a 
střelka vzhled nerez 210 x 20 x 12 

R = 1,5 mm

SB.VAR.7.NL.
R3,5

3 mm     3,5 mm 
4 mm     5 mm

závora a 
střelka vzhled nerez 210 x 20 x 12 

R = 3,5 mm

SB.VAR.7.NL.R5 3 mm     3,5 mm 
4 mm     5 mm

závora a 
střelka vzhled nerez 210 x 20 x 12 

R = 5 mm

11634795 frézovací šablona

4 násobně přestavitelný protiplech SB.VAR.7 
pro falcové interiérové dveře o hmotnosti do 40 kg s 1 západovými Gege zadlabacími zámky

vkládaný díl

nákres vyfrézování

Dodatečné prošroubování pomocí 
2 šroubů s půlkulatou hlavou je u 
protiplechu SB.VAR.7 možné.

frézovací šablona 
objednací č. 11634795

Gege přestavitelné protiplechy 
pro falcové interiérové dveře

Je třeba použít MOF vrchní frézu s 30 mm 
náběžným kroužkem a  14 mm frézou!

rádius:
        5 mm            3 mm          1,5 mm

viditelná výška protiplechu 8 mm

T.38_SB_VAR_7.jpg



Kaba GmbH T.39

*) vyplyne z tloušťky stěny základního tělesa (2 mm) + tloušťky stěny 
    vkládaného nastavitelného dílu.

Číslo 
materiálu možnosti nastavení *) Provedení povrch rozměry

SB.VAR.ST.LI.GV 13,2 mm     13,7 mm 
14,2 mm     15,2 mm

levé, závora a 
střelka

žlutě 
pozinkováno

210 x 20(30) 
x 16

SB.VAR.ST.RE.
GV

13,2 mm     13,7 mm 
14,2 mm     15,2 mm

pravé, závora 
a střelka

žlutě 
pozinkováno

210 x 20(30) 
x 16

SB.VAR.ST.LI.NL 13,2 mm     13,7 mm 
14,2 mm     15,2 mm

levé, závora a 
střelka

vzhled 
nerez

210 x 20(30) 
x 16

SB.VAR.ST.RE.NL 13,2 mm     13,7 mm 
14,2 mm     15,2 mm

pravé, závora 
a střelka

vzhled 
nerez

210 x 20(30) 
x 16

11632694 frézovací šablona

4 násobně přestavitelný protiplech SB.VAR.ST 
pro bezfalcové interiérové dveře o hmotnosti do 40 kg s 1 západovými Gege zadlabacími zámky 
U 2 západových zadlabacích zámků  --> prolomit spodní, předperforované dno protiplechu!!!

nákres vyfrézování

l d i ř (LE)

vnější

vnitřní

Zda se jedná o pravé nebo 
levé provedení zjistit z polohy 
závěsů.

vkládaný díl

frézovací šablona 
objednací č. 11632694

Gege přestavitelné protiplechy 
pro bezfalcové dveře

Je třeba použít MOF vrchní frézu s 30 mm 
náběžným kroužkem a  20 mm frézou!

viditelná výška protiplechu 2 mm 
v oblasti střelky

T.39_SB_VAR_ST.jpg



Kaba GmbHT.40

Gege přestavitelný ocelový protiplech

*) vkládaným dílem je možné pohybovat v základním tělese protiplechu a následně   
    ho upevnit pomocí šroubu.

3 násobně přestavitelný protiplech SB.VS.H, vhodný pro protipožání dveře 
Vhodný pro vnější dveře rodinných i obytných domů, 6 násobně prošroubováno

Číslo 
materiálu možnosti nastavení Provedení povrch rozměry

SB.VS.
H.DS.45

4,0 mm     4,7 mm 
5,4 mm

závora a střelka 
Ö-Norm dekor stříbro 210 x 20 

x 10

SB.VS.
H.DS.35

4,0 mm     4,7 mm 
5,4 mm

závora a střelka 
DIN Norm dekor stříbro 210 x 20 

x 10

11636434 frézovací šablona

frézovací šablona 
objednací č. 11636434

SB.VS.H...35 / DIN Norm SB.VS.H...45 / Ö-Norm

Brandschutz

Je třeba použít MOF vrchní frézu s 30 mm 
náběžným kroužkem a  16 mm frézou!

T.40_SB_VS_H35.jpg T.40_SB_VS_H45.jpg



Kaba GmbH T.41

Gege ocelový protiplech

Číslo 
materiálu Provedení povrch rozměry

SB.MV.H.DS.45 závora a střelka dekor stříbro 210 x 20 x 10

Ocelový protiplech, odolný proti vloupání s šikmým prošroubováním pro zadlabací zámky dle 
Ö-Norm.

Číslo 
materiálu Provedení povrch rozměry

SB.MV.H.DS.35 závora a střelka dekor stříbro 210 x 20 x 10

Ocelový protiplech, odolný proti vloupání s šikmým prošroubováním pro zadlabací zámky dle 
DIN-Norm.

Číslo 
materiálu Provedení povrch rozměry

SB.MV.H.DS.B.35 závora a střelka 
bombírováno dekor stříbro 210 x 20 x 10

Ocelový protiplech, odolný proti vloupání s šikmým prošroubováním pro zadlabací zámky dle 
DIN-Norm.

Brandschutz

Brandschutz

Brandschutz

Foto

T.41_SB_MV_H_45.jpg

T.41_SB_MV_H_35.jpg

T.41_SB_MV_H_B_35.jpg
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Číslo 
materiálu Provedení povrch rozměry

SB.DS hranaté 
závora a střelka dekor stříbro 210 x 27 x 20 x 1,25

SB.GV *) hranaté 
závora a střelka

žlutě 
pozinkováno 210 x 27 x 20 x 1,25

Gege protiplechy

Roh 27 mm, závora a střelka, bombírováno

Číslo 
materiálu Provedení povrch rozměry

SB.R.DS rádius 9 mm 
závora a střelka dekor stříbro 210 x 27 x 20 x 1,25

SB.R.GV *) rádius 9 mm 
závora a střelka

žlutě 
pozinkováno 210 x 27 x 20 x 1,25

Roh 10 mm, závora a střelka, bombírováno

Číslo 
materiálu Provedení povrch rozměry

SB.S.DS hranaté 
závora a střelka dekor stříbro 10 x 20 x 1,5

SB.S.GV *) hranaté 
závora a střelka

žlutě 
pozinkováno 10 x 20 x 1,5

*) na vyžádání

*) na vyžádání

*) na vyžádání

T.42_SB.jpg

T.42_SB_R.jpg

T.42_SB_S.jpg



Kaba GmbH T.43

Číslo 
materiálu Provedení povrch rozměry

SB.SR.6.DS rádius 6 mm 
závora a střelka dekor stříbro 210 x 10 x 20 x 1,5

SB.SR.6.GV 
*)

rádius 6 mm 
závora a střelka

žlutě 
pozinkováno 210 x 10 x 20 x 1,5

SB.SR.6.NR rádius 6 mm 
závora a střelka ušlechtilá ocel 210 x 10 x 20 x 1,5

SB.SR.9.DS rádius 9 mm 
závora a střelka dekor stříbro 210 x 10 x 20 x 1,5

SB.SR.9.GV 
*)

rádius 9 mm 
závora a střelka

žlutě 
pozinkováno 210 x 10 x 20 x 1,5

SB.SR.9.NR rádius 9 mm 
závora a střelka ušlechtilá ocel 210 x 10 x 20 x 1,5

Gege protiplechy

Číslo 
materiálu Provedení povrch rozměry

SB.SR.6.50.DS rádius 6 mm 
závora a střelka dekor stříbro 210 x 10 x 20 x 1,5

SB.SR.6.50.
GV *)

rádius 6 mm 
závora a střelka

žlutě 
pozinkováno 210 x 10 x 20 x 1,5

SB.SR.9.50.DS rádius 9 mm 
závora a střelka dekor stříbro 210 x 10 x 20 x 1,5

SB.SR.9.50.
GV *)

rádius 9 mm 
závora a střelka

žlutě 
pozinkováno 210 x 10 x 20 x 1,5

50 mm pro zámky dle Ö-Norm

*) na vyžádání

R6 (4x) nebo
  R9 (4x)

Roh 10 mm, závora a střelka, bombírováno

*) na vyžádání

R6 (2x) nebo
R9 (2x)

T.43_SB_SR.jpg

T.43_SB_SR50.jpg
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Gege protiplechy

Číslo materiálu Provedení povrch rozměry

SB.SR.U.DS Ve tvaru "U" 
závora a střelka dekor stříbro 190 x 20 x 8

SB.SR.U.GV *) Ve tvaru "U" 
závora a střelka

žlutě 
pozinkováno 190 x 20 x 8

Ve tvaru "U" 8 mm, závora a střelka, bombírováno

Číslo materiálu Provedení povrch rozměry

SB.SR.U.DS.R3.KU-EINL. Ve tvaru "U" 
závora a střelka

dekor stříbro 
pískováno 190 x 20 x 8

SB.SR.U.GV.R3.KU-EINL. 
*)

Ve tvaru "U" 
závora a střelka

žlutě 
pozinkováno 190 x 20 x 8

Ve tvaru "U" 8 mm s vložkou z plastu a odsazeným šroubováním, 
závora a střelka, bombírováno

*) na vyžádání

*) na vyžádání

v 
ob

la
st

i R
3

T.44_SB_SR_U.jpg

T.44_SB_SR_U_DSR3.
jpg



Kaba GmbH T.45

Číslo materiálu Provedení povrch rozměry

SB.R.E.DS ploché 
závora a střelka dekor stříbro 240 x 20 x 3

SB.R.E.GV *) ploché 
závora a střelka

žlutě 
pozinkováno 240 x 20 x 3

SB.R.E.NR ploché 
závora a střelka nerez 240 x 20 x 3

Plochý protiplech 

*) na vyžádání

Gege protiplechy

Číslo materiálu Provedení povrch rozměry

SB.SRV.R1,5.DS.KU-
EINL.

Ve tvaru "U" 
závora a střelka dekor stříbro 185 x 27 x 8

Ve tvaru "U" 8 mm, závora a střelka, bombírováno

Číslo materiálu Provedení povrch rozměry

SB.ST.FB.R24.NR ploché s přesahy 
přes závoru a střelku nerez 210 x 24 x 2

Plochý protiplech pro bezfalcové dveře, závora a střelka, bombírováno

T.45_SB_SR_V_R15.jpg

T.45_SB_RE.jpg

T.45_SB_ST_FB.jpg
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Číslo 
materiálu Provedení povrch rozměry

SB.BW.DS.LI bez el. otvírače 
levé dekor stříbro 250 x 25 x 32 x 3

SB.BW.DS.RE bez el. otvírače 
pravé dekor stříbro 250 x 25 x 32 x 3

SB.1410 vyměnitelné 
díly --- 70,5 x 19

Rohové protiplechy pro dveřní otvírače, 250 x 25 x 32 x 3 mm 
Pro drážku 3-5 mm 
Otvírače viz strana T.51

Číslo 
materiálu Provedení povrch rozměry

SB.SW.DS.LI bez el. otvírače 
levé dekor stříbro 250 x 16,5 x 21 

x 3

SB.SW.DS.RE bez el. otvírače 
pravé dekor stříbro 250 x 16,5 x 21 

x 3

SB.1410 vyměnitelné 
díly --- 70,5 x 19

Rohové protiplechy pro dveřní otvírače, 250 x 16,5 x 21 x 3 mm  
Pro falc 3-5 mm 
Otvírače viz strana T.51

Gege protiplechy

T.46_SB_BW.jpg

T.46_SB_SW.jpg



Kaba GmbH T.47

Číslo 
materiálu Provedení povrch rozměry

SB.1.DS ploché 
závora a střelka

dekor 
stříbro 210 x 24 x 1,7

SB.1.GV *) ploché 
závora a střelka

žlutě 
pozinkováno 210 x 24 x 1,7

Ploché protiplechy pro bezfalcové dveře

Gege protiplechy

*) na vyžádání

Číslo 
materiálu Provedení povrch rozměry

SB.stumpf.LI.NR ploché, levé 
závora a střelka nerez 240 x 40,5 x 3

SB.stumpf.RE.NR ploché, pravé 
závora a střelka nerez 240 x 40,5 x 3

Plochý protiplech pro bezfalcové dveře, závora a střelka, bombírováno

Protiplech pro bezfalcové dveře s elektrickým otvíračem dveří 
(Otvírače viz strana T.51 až T.53)

Číslo materiálu Provedení povrch rozměry

SB.ST.EÖ.DS.LI levé 
bez el. otvírače dekor stříbro 252 x 32,5 x 2

SB.ST.EÖ.DS.RE pravé 
bez el. otvírače dekor stříbro 252 x 32,5 x 2

Osový rozměr 20 mm u bezfalcových dveří

T.47_SB_1.jpg

T.47_SB_stumpf_RE.jpg

T.47_SB_ST_EÖ.jpg
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Roh 28 x 22 x 3 mm, závora a střelka, bombírováno

Číslo 
materiálu Provedení povrch rozměry

SB.SH.1.DS hranaté 
závora a střelka

dekor 
stříbro 210 x 28 x 22 x 3

SB.SH.1.GV *) hranaté 
závora a střelka

žlutě 
pozinkováno 210 x 28 x 22 x 3

SB.SH.R.1.DS rádius 9 mm 
závora a střelka

dekor 
stříbro 210 x 28 x 22 x 3

SB.SH.R.1.NR rádius 9 mm 
závora a střelka nerez 210 x 28 x 22 x 3

SB.SH.R.1.GV 
*)

rádius 9 mm 
závora a střelka

žlutě 
pozinkováno 210 x 28 x 22 x 3

*) na vyžádání

ohyb 500 x 28 x 22 x 3  mm, závora a střelka, bombírováno

Gege protiplechy

Číslo 
materiálu Provedení povrch rozměry

SB.SH.1.500.DS s ohybem 
závora a střelka dekor stříbro 500 x 28 x 22 x 3

SB.SH.1.500.
GV *)

s ohybem 
závora a střelka

žlutě 
pozinkováno 500 x 28 x 22 x 3

*) na vyžádání

s ohybem, 300 x 28 x 22 x 3 mm, 
závora a střelka, bombírováno

Číslo 
materiálu Provedení povrch rozměry

SB.SH.1.300.DS hranaté 
závora a střelka dekor stříbro 300 x 28 x 22 x 3

SB.SH.1.300.
GV *)

hranaté 
závora a střelka

žlutě 
pozinkováno 300 x 28 x 22 x 3

*) na vyžádání

T.48_SB_SH1.jpg

T.48_SB_SH1_300.jpg

T.48_SB_SH1_500.jpg
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Pro dvojité dveře, 300 x 30 x 3 mm, závora a střelka, bombírováno

Číslo 
materiálu Provedení povrch rozměry

SB.SH.2.WV ploché 
závora a střelka

bíle 
pozinkováno 300 x 30 x 3

Pro 1 křídlé dveře, rozměry a požadavky dle Ö-Norm B 5350

Gege protiplechy

Číslo 
materiálu Provedení povrch rozměry

SB.4.GV s ohybem 
závora a střelka

žlutě 
pozinkováno 110 x 27 x 22 x 1,25

Pro 2 křídlé dveře, rozměry a požadavky dle Ö-Norm B 5350

Číslo 
materiálu Provedení povrch rozměry

SB.5.DS ploché 
závora a střelka

žlutě 
pozinkováno 107 x 27 x 1,75

SB.5.GV *) ploché 
závora a střelka

žlutě 
pozinkováno 107 x 27 x 1,75

*) na vyžádání

T.49_SB_SH2.jpg

T.49_SB_4.jpg

T.49_SB_5.jpg



Kaba GmbHT.50

Gege klíče a příslušenství

Dozické klíče pro provedení AUSTRIA 
Poniklované klíče, dodávané uzávěry 1, 2, 5, 6, 27, 28, 39, 40, 59, 60

směr pohledu

Dozické klíče

směr pohledu

Číslo 
materiálu Provedení povrch

BBSL.1 
BBSL.2 
BBSL.5 
BBSL.6 
BBSL.27 
BBSL.28 
BBSL.39 
BBSL.40 
BBSL.59 
BBSL.60

dozický klíč poniklovaný

 1    2      5   6      27 28    39 40    59  60

 

BBSL

KBSL KBSL.HS

Drážkové klíče

Klíče komínových dvířek Číslo 
materiálu

Vnitřní 
čtyřhran B

rozměr 
A

průměr 
 
C

povrch

KTSL.6 6 mm 73 12 poniklovaný

KTSL.7 7 mm 73 13 poniklovaný

KTSL.8 8 mm 75 15 poniklovaný

KTSL.9 9 mm 77 16 poniklovaný

KTSL.10 10 mm 81 17 poniklovaný

Drážkové klíče pro provedení AUSTRIA 
Poniklované klíče, uzávěry 110, 120, 230, 240, 350, 360, HS

Pružina ořechu pro zadlabací zámky série 121 a 127

Číslo 
materiálu Provedení povrch

KBSL.110 
KBSL.120 
KBSL.230 
KBSL.240 
KBSL.350 
KBSL.360 

drážkový klíč poniklovaný

KBSL.HS drážkový klíč 
hlavní klíč poniklovaný

Číslo 
materiálu Provedení povrch

Pružina ořechu 
121/127 --- lesklý

Určení směru pohledu a rozměry pro Gege dozické a drážkové klíče



Kaba GmbH T.51

Elektrické otvírače dveří

Gege dveřní otvírače jsou speciálně určeny pro Gege zadlabací zámky. 
 
Výhody: 

Symetrická stavební forma (DIN vpravo a DIN vlevo použitelné) 
Kompaktní rozměry 75 x 17,5 x 31,5 mm 
Radiální provedení střelkové části: střelková část se zasunuje do tělesa zavírače --> minimalizuje až znemožňuje se tím 
možnost nežádoucího otevření dveří 
Přestavitelnost střelkové části: 2 mm ( +/ -  1 mm) 
6 až 12 voltů AC/DC (stejnostměrné/střídavé napětí) 
Test funkčnosti 200.000 cyklů 
Provozní teploty - 15 až + 40° C 
Odolnost proti vylomení: 3.500 N 

Mechanické otevření (E): pomocí páčky je možné elektrický otvírač mechanicky otevřít. 
 
Aretování (A): aretovací stavítko drží střelku otvírače tak dlouho uvolněnou, dokud nejsou dveře otevřeny - jednorázový 
vstup je možný. 
 
Zpětný kontakt (R): 
mikrospínač (potenciálně volný přepínací kontakt) reaguje na stlačení střelky zámku a může tím zobrazovat stav otevření 
popř. zavření dveří (systémy kontroly přístupu). 
 
100% doba zapojení (ED): 
elektrický otvírač dveří je permanentně pod elektrickým napětím, při výpadku proudu se dveře automaticky odblokují. 

•
•
•

•
•
•
•
•

Číslo 
materiálu Provedení povrch rozměry

RYA01F090 6 - 12 V AC/DC stříbrný 75 x 17,5 x 
31,5

El. otvírač s hladkou střelkovou částí, 
bez odblokovací páčky a bez aretace

Číslo 
materiálu Provedení povrch rozměry

RYA01FE90 6 - 12 V AC/DC stříbrný 75 x 17,5 x 
31,5

El. otvírač s hladkou střelkovou částí, 
s odblokovací páčkou, bez aretace



Kaba GmbHT.52

Označení 
produktu Provedení povrch rozměry

RYA01FE9A 6 - 12 V AC/DC stříbrný 75 x 17,5 x 
31,5

El. otvírač s hladkou střelkovou částí,  
s odblokovací páčkou, s aretací

Označení 
produktu Provedení povrch rozměry

RYA01F09R 6 - 12 V AC/DC stříbrný 75 x 17,5 x 
31,5

El. otvírač s hladkou střelkovou částí,  
bez odblokovací páčky, bez aretace, 
se zpětným kontaktem

Označení 
produktu Provedení povrch rozměry

RYA15FE90 24 V DC  
100% ED stříbrný 75 x 17,5 x 

31,5

El. otvírač s hladkou střelkovou částí, 24V DC 
100% ED s odblokovací páčkou, bez aretace, bez 
zpětného kontaktu 
 
ED = doba zapojení



Kaba GmbH T.53

Elektrické otvírače dveří

Číslo 
materiálu Provedení povrch rozměry

RY000FE90 mechanický stříbrný 75 x 17,5 x 
31,5

Mechanické otvírače dveří s hladkou střelkovou 
částí s odblokovací páčkou

Číslo 
materiálu Provedení povrch rozměry

RYZ14300 mechanický stříbrný ---

Střelková část volná pro elektrické a mechanické 
dveřní otvírače, tloušťka dorazové čelisti 1,2

střední nastavení
přestavení +/- 1 mm

T.53_RYA01FE90.jpg T.53_RYA01RE9A.jpg


