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Serie
11
ASS – Přehled systémů

Möbelschlösser

Výměnný uzamykací systém

B

Uzamykací háček nahoře

A
Vedení tyčí nahoře
Otočná tyč nahoře
např. art. 0065.10002
(viz str. 7.10)

Plášť zámku
např. art. 7581.25002
(viz str. 7.4)
Nábytková vložka
výměnná (5,6,7)
např. art. MZ.ASS.22.27.MN
(viz str. 7.8)

{

Otočná tyč dole
např. art.
0065.10002
(viz str. 7.10)

1

2

3

4

5

6

7

Vedení tyče dole

A
B

dorazový zámek
zámek s otočnými tyčemi

1
2

sada pro dřevěné knoflíky
oliva bez uzamykací funkce

3
4
5
6
7

Uzamykací háček dole

oliva o 42 mm, otočná a uzamykací (o 24 mm – KABA a GEGE)
oliva o 36 mm, otočná a uzamykací (o 22 mm – GEGE)
nábytková vložka s velkým profilem o 24 mm (KABA a GEGE)
nábytková vložka s malým profilem o 22 mm (GEGE)
nábytková vložka s malým profilem o 18 mm (GEGE)

■ Přednosti programu nábytkových zámků ASS
•
•
•
•
•
•
•

smontované těleso zámku vč. příslušenství
dodatečné zabudování uzamykacího systému (vložka nebo oliva)
rychlá a bezproblémová vyměnitelnost uzamykacího systému bez dodatečného objednání vložek
nákladově výhodné skladování nábytkových vložek zvyšuje flexibilitu
systém nábytkových zámků ASS je kombinovatelný se všemi zámky s nábytkovými vložkami ASS od KABA a GEGE
u vložek Ø 22 mm jsou k použití skladové profily 2007T a 2008T GEGE
u vložek Ø 18 mm jsou k použití skladové profily BN0101 a BN0102 JUNIE

■ Použití (k použití ve všech oblastech nábytku)
• v objektech (kombinovatelné s bezpečnostními uzamykacími vložkami KABA a GEGE, atd.)
• v kancelářském nábytku, ve školním nábytku
• v nábytkových programech s vyšší kvalitou

11

■ Konstrukce
•
•
•
•
•
•

masivní způsob stavby, vysoce kvalitní povrchová úprava, vhodné pro rastrové vrtání od 32 mm
použitelné pro skříňky pravé, skříňky levé a pro zásuvky
otočné díly (např. uzamykací háčky) jsou uloženy v pouzdrech z plastické hmoty
variabilní uzamykací sady pro olivy, nábytkové vložky a EURO-závěry
trny 16, 20, 25, 30 a 40 mm, integrovatelné do uzamykacích systémů KABA a GEGE
nábytkové vložky Ø 22 mm (na jednotlivé nebo sjednocené zamykání) vhodné pro nábytkové systémy hlavního klíče
GEGE
• nábytkové vložky Ø 24 mm pro uzamykací systémy KABA a GEGE
• nábytkové vložky Ø 18 mm (na jednotlivé nebo sjednocené zamykání)
• olivy s a bez uzamykací funkce Ø 36 mm (uzamykací funkce pro vložky Ø 22 mm), Ø 42 mm (uzamykací funkce pro
vložky Ø 24 mm)
Kaba GmbH, AT

Vydání leden 2006
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Serie
11 ASS – dorazové a střelkové zámky

Möbelschlösser

■ Dorazové zámky

Typ 1781

Typ 1881

Typ 7405.40002

■ Střelkové zámky

Typ 1882.30002

■ ASS – dorazové zámky
Plášť zámku z poniklovaného kovu, použitelný jako pravý i levý
Bez uzamykací sady a bez protiplechu
Nábytkové vložky s uzamykací sadou viz str. 11.10 až 11.12

■ ASS – střelkové zámky
Plášť zámku z poniklovaného kovu, použitelný jako pravý i levý, na 1/2 západ(y)
Bez uzamykací sady, vč. 1 ks drobného protiplechu

■ Provedení pro ASS – dorazové a střelkové zámky
Lehké provedení

1781.*002

Těžké provedení

1881.*002

Pro profilové půlvložky

7405.40002

Střelkový zámek

1882.30002

pro nábytkové vložky Ø 18, 22 a 24 mm
*) trn = 16, 20, 25 a 30 mm
pro nábytkové vložky Ø 18, 22 a 24 mm, s rohovým protiplechem
*) trn = 30 a 40 mm
s upevňovacím šroubem na vložku M 5 x 30 mm, trn 40 mm
(profilová půlvložka viz str. 2.9)
pro nábytkové vložky Ø 18, 22 a 24 mm, trn 30 mm

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č.poz.: 37.8G 05, 37.8G 06, 37.8G 12
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Serie
11
Technické údaje

Möbelschlösser
ASS – dorazové
zámky

Artikl 1781.16002

Artikl 1781.20002

Artikl 1781.25002

Artikl 1781.30002

Artikl 1881.30002

Artikl 1881.40002

11

Artikl 7405.40002

Kaba GmbH, AT

Artikl 1882.30002
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Serie
11 ASS – zámky s otočnými tyčemi

Möbelschlösser

Typ 7581

Typ 7781

Typ 7401

■ ASS – zámky s otočnými tyčemi
Plášť zámku z poniklovaného kovu, použitelný jako pravý i levý, bez uzamykací sady, resp. bez profilové půlvložky.
Standardní provedení sestává z:
pláště zámku, 1 ks rohového protiplechu, 2 ks uzamykacích háčků, 2 ks uložení háčků, 2 ks uzamykacích kolíků na
desku.
Nábytková vložka s uzamykací sadou viz str. 11.10 až 11.12.

■ Provedení pro ASS – zámky s otočnými tyčemi
Lehké provedení

7581.*002

Těžké provedení

7781.*002

pro profilové půlvložky

7401.40002

pro nábytkové vložky Ø 18, 22 a 24 mm
*) trn = 16, 20, 25 a 30 mm
pro nábytkové vložky Ø 18, 22 a 24 mm, s rohovým protiplechem
*) trn = 30 a 40 mm
s upevňovacím šroubem na vložku M 5 x 30 mm, trn 40 mm
(profilová půlvložka viz str. 2.9)

Otočné tyče Ø 6 a 8 mm viz str. 11.12
POZOR: na jeden zámek je zapotřebí 2 otočných tyčí!

Texty pro výběrová řízení LB-H LG Pos.Nr.: 37.8G 08, 37.8G 11
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Serie
11
Technické údaje

Möbelschlösser
ASS – zámky s otočnými
tyčemi

Přestavění vpravo/vlevo se provádí při vysunuté závoře pomocí otáčení dolního uložení tyčí

Artikl 7581.16002

Artikl 7581.20002

Artikl 7581.25002

Artikl 7581.30002

Artikl 7781.30002

Artikl 7781.40002

11

Artikl 7401.40002

Kaba GmbH, AT

Vydání leden 2006
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Serie
11 ASS – olivy, kulaté a hranaté

Centrovací sada

Möbelschlösser

Artikl ASS.3515.24002

Artikl MZ.440.Z.MN

Artikl ASS.3567.24002

Artikl ASS.440.MN

Artikl MZ.ASS.3561.24102.GP ..... integrovatelný do Vašeho uzamykacího systému

■ ASS – olivy kulaté
Použitelné pro ASS – dorazové a střelkové zámky (str. 7.2) a ASS – zámky s otočnými tyčemi (str. 11.6).
Oliva z poniklovaného kovu., centrovací sada Ø 24 mm, vhodná pro tloušťky materiálu od 16 – 28 mm, vrtání o 24
mm.

■ ASS – olivy hranaté
Použitelné pro nábytkový program ASS a nábytkové espaňolety typ MES.447.1 (viz str. 11.25).
Oliva z poniklovaného kovu, vhodná pro tloušťky materiálu od 14 – 22 mm.

■ Provedení pro ASS olivy
Bez uzamykací funkce
prohlubně

Otočná, neuzamykací

Otočná a uzamykací,
pro malý profil

Otočná a uzamykací,
pro velký profil

S profilovou vložkou
Neuzamykací
Strana 11.8

ASS.3515.24002

napevno montované, bez uzamykací sady, Ø 36 mm, 2 úchytové

ASS.3568.24002

napevno montované, bez uzamykací sady, Ø 42 mm, 1 úchytová
prohlubeň dole

ASS.3513.24002

čtyřhran 7 mm se šroubem, Ø 36 mm, 2 úchytové prohlubně
s uzamykací sadou 7 mm (artikl 7616.00031)
ASS.3567.24002
čtyřhran 7 mm se šroubem, Ø 42 mm, 1 úchytová prohlubeň dole,
s uzamykací sadou 7 mm (artikl 7616.00031)
MZ.ASS.3541.24102.KP čtyřhran 7 mm se šroubem, Ø 36 mm, 1 úchytová prohlubeň dole, s
uzamykací sadou 7 mm (artikl 7616.00031)
použitelné pro vložky Gege s normálním a speciálním profilem pro
nábytkové uzamykací systémy hlavního klíče (malý profil), se 2 klíči
MZ.ASS.3561.24102.GP čtyřhran 7 mm se šroubem, Ø 42 mm, 1 úchytová prohlubeň dole,
s uzamykací sadou 7 mm (artikl 7616.00031)
použitelné pro vložky Gege s profilem AP 2000 nebo se speciálním
profilem pro uzamykací systémy Gege, se 2 klíči
MZ.440.Z.MN
ASS.440.MN

pro uzamykací systémy Gege, se 2 klíči
Vydání leden 2006

Kaba GmbH, AT

Serie
11
Technické údaje

Möbelschlösser
ASS – olivy

Zámek (6)

Oliva (3) Uzamykací kolíky (5)

Šroub se
čtyřhranem (4)

Rozeta (2)
(centrovací sada)

Sada čtyřhranu

Vrtání o 24 mm (1)

■ Montážní návod pro ASS – olivy (výkres viz nahoře)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vrtání Ø 24 mm navrtat
rozetu (centrovací sadu) našroubovat (otevřenou drážkou dolů)
zatlačit olivu se zavřeným uzamykacím kolíkem (úchytovou prohlubní dolů
upevnění úchytového dílu pomocí natažení šroubu ve čtyřhranu (zevnitř)
uzavřít uzamykací kolík olivy (pomocí klíče vložky)
našroubovat zámek (závora vytažena)

■ Provedení povrchových úprav pro ASS – olivy
• kov, poniklovaný

11
POZOR: nábytkové vložky Kaba viz katalog Kaba !

Texty pro výběrová řízení LB-H LG Pos.Nr.: 37.8G 20, 37.8G 27
Kaba GmbH, AT

Vydání leden 2006
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Serie
11 ASS – nábytkové vložky

Möbelschlösser

Typ MZ.ASS.7552

Typ MZ.ASS.22

Typ MZ.ASS.6201

Typ MZ.ASS.24.26,5

■ ASS – nábytkové vložky
S uzamykací sadou, rozetou a 2 klíči
Pro ø 18 mm: vložka z kovu, poniklovaná, 5 plátkových stavítek
Pro ø 22 mm: k dodání také pro nábytkové uzamykací systémy s malým profilem, použitelná jako pravá i levá,
použití pro zámky dorazové a s otočnými tyčemi, při montáži je pozice klíče vodorovná
Pro ø 24 mm: s profilem AP 2000 nebo speciálním profilem pro uzamykací systémy GEGE

■ Provedení pro ASS – nábytkové vložky
Nábytková vložka Ø 18 mm
MZ.ASS.7552.00102 přestavitelná do pozic pravá, levá a montážní
Centrální uzamykací vložka Ø 18 mm
MZ.ASS.6201.00102 provedení pravé
jednotlivé nebo sjednocené zamykání na profil BN0101 nebo BN0102
Nábytková vložka Ø 22 mm

MZ.ASS.22.23.MG
délka 23 mm, mosaz
MZ.ASS.22.*.MN
*) délka 23, 27 a 37 mm, poniklovaná mosaz
jednotlivé nebo sjednocené zamykání na profil 2007T nebo 2008T

Nábytková vložka Ø 24 mm

MZ.ASS.24.26,5.*

délka 26,5 mm, *) MG = mosaz, MN = poniklovaná mosaz

■ Objednací příklad pro ASS – nábytkové vložky (vždy uvádět označení systému a počet
stavítek)
č. artiklu:

AP3.

5

MZ.ASS.22.37.

MN
mosaz matně poniklovaná
nábytkotková vložka
počet stavítek
vložkový sytém

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č.poz.: 37.8G 15
Strana 11.10
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Serie
11
ASS – příslušenství

Möbelschlösser

Typ 7505/7507

Typ 7420

Typ 1312 (pro tyč 8 mm)
Typ 1311 (pro tyč 6 mm)

Typ 3554

Typ 7421

Typ 7614

Typ 7616

Artikl 2572.0002

■ Provedení pro ASS – příslušenství
Rozety

7420.00002
7421.00002

oválná, děrovaná na profilovou vložku
kulatá, děrovaná na profilovou vložku

Otočné tyče Ø 6 mm
Vedení tyče Ø 6 mm

0065.*
1311.00002

pro sérii 7571, *) délka 1000, 1200 a 1500 mm
pro sérii 7581

Otočné tyče Ø 8 mm
Vedení tyče Ø 8 mm

0087.*
1312.00002

pro sérii 7781 a 7401, *) délka 1000, 1200 a 1500
pro sérii 7781 a 7401

Uzamykací sady

7614.00031

s centrovacím třmenem pro větší tloušťky dveří,
ořech čtyřhranu 7 mm, uzamykací pohyb 90°
bez centrovacího třmenu pro sérii 3541, 3561 a 3567
ořech čtyřhranu 7 mm, uzamykací pohyb 90°
pro EURO-závěr, sjednocené zamykání, s 1 klíčem
pro EURO-závěr, sjednocené zamykání, bez klíče
pro EURO-závěr, jednotlivé zamykání

7616.00031
7505.00031
7505.00031
7507.00031
Desky pro přišroubování
dřevěných knoflíků
Rohový protiplech

3554.24031
2572.0002

vhodné pro úchyty dle vlastního přání pro materiály o síle
od 16 – 26 mm, vrtání Ø 24 mm
pro nábytkové závorové zámky

11

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č.poz.: 37.8G 09, 37.8G 17, 37.8G 22, 37.8G 23
Kaba GmbH, AT

Vydání leden 2006
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Serie
11 Nábytkové vložky, solo

Möbelschlösser

Palec

Rozeta ROS.MZ
Pro nábytkové zámky série 1302, 1320, 1367, 1345 a 1447

Typ Syst.MZ…

Zavírací klínek

Rozeta ROS.MZ
Pro nábytkové zámky série 1350

■ Nábytkové vložky, solo
Vhodné pro všechny nábytkové zámky Gege s vložkami, které jsou popsány na str. 7.11 až 7.13.
U nábytkových zámků série 1350 jsou používány vlastní vložky (viz výkres).

■ Provedení pro nábytkové vložky, solo
Malý profil, ø 18 mm

SYST.MZ.1050.18.*.MG
SYST.MZ.1051.18.*.MN

*) délka 17, 22 a 27 mm, mosaz
*) délka 17, 22 a 27 mm, mosaz matně poniklovaná

Malý profil, ø 22 mm

SYST.MZ.1070.22.*.MG
SYST.MZ.1071.22.*.MN

*) délka 22 a 27 mm, mosaz
*) délka 22 a 27 mm, mosaz matně poniklovaná

Velký profil, ø 24 mm

SYST.MZ.1080.24.26,5.MG *) délka 26,5 mm, mosaz
SYST.MZ.1081.24.26,5.MN *) délka 26,5 mm, mosaz matně poniklovaná

Rozety

ROS.MZ.*.**
*) průměr 18, 22 a 24 mm
**) MG = mosaz matná, MN = mosaz poniklovaná, MP = mosaz leštěná

Strana 11.12
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Serie
11
Série 1350

Möbelschlösser
Nábytkové dorazové zámky
přestavitelné

Provedení pro skříňky
ØB

A

C

L

22

15/20/25/30/35/40

2

22/27

24

15/20/25/30/35/40

1

26,4

Všechny rozměry v mm

Typ MZ.1350.22.27
pro zásuvky

Provedení pro zásuvky
ØB

A

L

22

13/18/23/28/33/38

22/27

24

14/19/24/29/34/39

26,4

Všechny rozměry v mm

■ Série 1350 – nábytkové dorazové zámky přestavitelné
Plášť zámku z poniklovaného kovu, použitelné ve všech směrech dorazu, trn nastavitelný od 15 - 40 mm, minimálně
2.000 zamykacích variací u normálního profilu o 22 mm, skladem závěry 2007T a 2008T
Standardně k dodání: trn 30 mm, s rozetou a 2 klíči

■ Provedení pro sérii 1350
S vložkou ø 18 mm

MZ.1350.18.*.**

malý profil, *) délka 23 a 27 mm

S vložkou ø 22 mm

MZ.1350.22.*.**

malý profil, *) délka 23 a 27 mm
sjednocené zamykání 2007T nebo 2008T

S vložkou ø 24 mm

MZ.1350.24.26,5.**

velký profil, délka 26,5 mm

Plášť zámku

1350.Kasten

plášť poniklovaný, bez vložky

**) povrchové úpravy: MG = mosaz matná, MN = mosaz poniklovaná, MP = mosaz leštěná

11

■ Objednací příklad pro sérii 1350 (vždy uvádět ozančení systému a počet stavítek)
č. artiklu:

AP3.

5

MZ.1350.22.23

MP
mosaz leštěná
nábytkotková vložka
počet stavítek
vložkový sytém

Používejte nové závěry Gege 2007T, 2008T.
Dosavadní závěry X 1001, X 1002, E 501 – E 510 mohou být dodávány i nadále pro rozšiřování objednávek.

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č.poz.: 37.8G 36
Kaba GmbH, AT

Vydání leden 2006
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Serie
11 Série 1302

Möbelschlösser
Nábytkové dorazové
zámky

A

B

D

d

F

G

MZ.1302.22 skříňka

60

52

30 (25)

22

28

8

MZ.1302.22 zásuvka

60

62

40 (35)

22

28

8

MZ.1302.24 skříňka

60

52

30 (27)

24

28

8

MZ.1302.24 zásuvka

60

62

40 (37)

24

28

8

Typ

Artikl 1302.24.26,5.MN.RE

Všechny rozměry v mm

■ Série 1302 – nábytkové dorazové zámky, stabil
Zámek a vložka poniklovaná mosaz (MN), skříňka z ocelového plechu zlatě lakovaná, vč. 2 klíčů.
Trn (H) 30 nebo 40 mm.

■ Provedení serie 1302
S vložkou ø 22 mm

MZ.1302.22.27.MN.*

malý profil, délka 27 mm

S vložkou ø 22 mm

MZ.1302.22.27.MN.*

s normálním profilem, délka 27 mm
sjednocené zamykání 2007T nebo 2008T

S vložkou ø 24 mm

MZ.1302.24.26,5.MN.*

velký profil, délka 26,5 mm

Plášť zámku

1302.Kasten

plášť zlatě lakovaný, bez vložky

*) RE = pravý, LI = levý, LA = zásuvka
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Serie
11
Série 1320

Möbelschlösser
Nábytkové dorazové
zámky

Artikl 1320.18.22.MN.LI

obr. provedení pravé

■ Série 1320 – nábytkové dorazové zámky, lehké
Zámek a vložka z poniklované mosazi (MN), plášť z ocelového plechu poniklováno, vč 2 klíčů, bez příslušenství, trn
(H) 30 mm, vhodný pro tloušťky dřeva do 19 mm.
Vložka Ø 18 mm, délka 22 mm (malý profil).

■ Provedení pro sérii 1320
Vložka mosazná, matně poniklovaná MZ.1320.18.22.MN.*
Vložka mosazná matná

MZ.1320.18.22.MG.*

Vložka mosazná leštěná

MZ.1320.18.22.MP.*

*) RE = pravý, LI = levý, LA = zásuvka

■ Příslušenství pro sérii 1320

11

1 krycí deska z plastické hmoty
1 protiplech, bíle pozinkovaný

MZU.727.3

bílá

1 krycí deska z plastické hmoty
1 protiplech, bíle pozinkovaný

MZU.727.4

hnědá

Používejte nové závěry Gege 2007T, 2008T.
Dosavadní závěry X 1001, X 1002, E 501 – E 510 mohou být dodávány i nadále pro rozšíření objednávek.
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Serie
11 Kancelářské nábytkové zámky

Artikl MZ.1095.KP

Möbelschlösser

Artikl MZ.1095.GP

Typ MZ.1335

Typ MZ.1336

Artikl MZ.1095.GP.1

Typ MZ.1333

■ Pro pracovní stoly, skříně s posuvnými dveřmi, atd.
Veškeré díly z kovu, s rozetou a 2 klíči.

■ Provedení pro kancelářské nábytkové zámky
Vložka
Vložka
Vložka
Vložka

do
do
do
do

posuvných
posuvných
posuvných
posuvných

dveří
dveří
dveří
dveří

ø 18 mm MZ.1095.KP
ø 22 mm MZ.1095.GP
24 mm MZ.1095.GP.1
24 mm MZ.1095.GP.1.GLAS

Háčkový zámek ø 18 mm
Háčkový zámek ø 24 mm

malý profil, leskle poniklovaná
velký profil, leskle poniklovaná
velký profil, leskle poniklovaná
velký profil, leskle poniklovaná, pro skleněná dveře
(bez obr.)
MZ.1333.18.22.MN malý profil, s protiplechem
MZ.1333.24.26,5.* velký profil, délka 26,5 mm, s protiplechem

Zámek do psacích stolů ø 22 mm
Zámek do psacích stolů ø 24 mm

MZ.1335.MN
MZ.1335.GP.*

malý profil, zamykaný zepředu, s kovovou rozetou
velký profil, zamykaný zepředu, s kovovou rozetou

Zámek do psacích stolů ø 22 mm
Zámek do psacích stolů ø 24 mm

MZ.1336.MN
MZ.1336.GP.*

malý profil, zamykaný ze strany, s kovovou rozetou
velký profil, zamykaný ze strany, s kovovou rozetou

*) povrchové úpravy: MN = mosaz matně poniklovaná, MG = mosaz matná
Kancelářské nábytkové zámky pro ø 18 mm a ø 22 mm jsou též k dostání v s novými závěry GEGE 2007T, 2008T.

■ Provedení pro tlakové vložky (plátková stavítka)
Vložka a rozeta z matně poniklované mosazi, těleso a přídržná deska z kovu, zamykací pouzdro z mosazi, zamykací
kolík s vnitřním závitem M 5, vč. 2 klíčů (zamykatelná tlakem na vložku bez klíče).
Tlaková vložka ø 22 mm

MZ.2964.23002

délka 23,5 mm, jednotlivé i sjednocené zamykání,
BN 0101 und BN 0102

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č.poz.: 37.8G 30, 37.8G 31, 37.8G 32
Strana 11.16

Vydání leden 2006

Kaba GmbH, AT

Serie
11
Technické údaje

Möbelschlösser
Kancelářské nábytkové
zámky

zamykací cesta

Artikl MZ.1095.KP

Artikl MZ.1095.GP

12 mmzamykací cesta

pozice otevřeno

Typ MZ.1335

Typ MZ.1095.GP.1

pozice otevřeno

Typ MZ.1336

Typ MZ.1335.GP

11

Typ MZ.1336.GP

Typ MZ.1333

Kaba GmbH, AT
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Serie
11 Příslušenství pro kancelářské nábytkové zámkyMöbelschlösser
série 1335/1336

Artikl MZU.736.SCH

Artikl MZU.735.B.600

L=8, 12 nebo 25 mm

Artikel MZU.735.L.600

Typ MZU.736.S

■ Provedení příslušenství pro zámky do psacích stolů
Závorové tyče

MZU.735.B.600
MZU.735.L.600

vhodná k typu 1335, se 2 čepy, bíle pozinkovaná, délka 600 mm
vhodná k typu 1336, s otvorem, bíle pozinkovaná, délka 600 mm

Smyčky

MZU.736.SCH

vhodná k typu 1335 a 1336, se svorným šroubem

Kolíky

MZU.736.S.*

vhodné k typu 1335 a 1336, se šroubem a ozubeným
kolečkem, *) délka 8, 12 a 25 mm

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č.poz.: 37.8G 33
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Serie
Möbelschlösser
11
Nábytkové dorazové zámky a zámky do rolovacích
skříní bez vložek

■ Nábytkový dorazový
zámek

zkosení pro vrut 2,7 DIN 97

zkosení pro vrut 3,5 DIN 97

Typ MAS.470.EU

■ Nábytkový zámek do
rolovacích skříní

Typ RKS.331

■ Nábytkové dorazové zámky bez vložek
S EURO-závěrem
Plášť poniklovaný, bez klíče, vhodný standardní klíč typu MSL.EU.X.VM (viz str. 11.26)
S dózickým závěrem
Plášť žlutě pasivován, 6 závěrů, s klíčem typu MSL.TOS.IV.VM (viz str. 11.27)

■ Provedení pro nábytkové dorazové zámky
Dorazové zámky

MAS.470.EU.*.NI
MAS.370.TOS.*.NI

EURO-závěr (EU)
dózický závěr (TOS)

*) trn = 20, 25, 30, 35 a 40 mm

11
■ Nábytkové zámky do rolovacích skříní
S dózickým závěrem
Plášť zámku z ocelového plechu, čelo z mosazi, vhodný standardní klíč typu MSL.TOS.IV.K.VM

■ Provedení pro zámky do rolovacích skříní
Zámek do rolovacích skříní RKS.331.RE
RKS.331.LI

Kaba GmbH, AT

pravý, trn 22 mm
levý, trn 22 mm
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Serie
11 Nábytkové pohonné zámky

Typ MATS.455.G.EU

Möbelschlösser

Typ MDTS.460.G.EU

Typ MZ.1367.18.17

■ Pro dřevěné skříně se zamykcí funkcí pomocí pohonných tyčí
Plášť zámku z ocelového plechus EURO-závěrem nebo nábytkovou vložkou.
Příslušenství pro typ MATS.455.G.EU sestává z: 2 ks širokých smyček, 2 ks kulatých protiplechů (viz str. 11.24).
Příslušenství pro typ MDTS.460.G.EU sestává z: 1 ks krycí desky, 4 ks úzkých smyček, 2 ks kulatých protiplechů (viz
str. 11.24)

■ Provedení pro nábytkové pohonné zámky
Dorazové pohonné zámky (bez příslušenství a klíčů, plášť zlatě lakovaný)
s EURO-závěrem
MATS.455.G.EU.RE(LI)
vhodný standardní klíč MSL.EU.X.VM (viz str. 11.26)
Pohonné zámky s krycí deskou (bez příslušenství a klíčů, plášť z ocelového plechu, čistý)
s EURO-závěrem
MATS.460.G.EU.RE(LI)
vhodný standardní klíč MSL.EU.X.NI (viz str. 11.27)
Pohonné zámky s krycí
s normálním profilem ø
s normálním profilem ø
s normálním profilem ø

deskou
18 mm
22 mm
24 mm

(s příslušenstvím a 2 klíči, plášť z ocelového plechu, čistý)
MZ.1367.18.17.*.ZU.RE(LI)
délka = 17 mm
MZ.1367.22.22.MN.ZU.RE(LI)
délka = 22 mm
MZ.1367.24.26,5.MN.ZU.RE(LI)
délka = 26,5 mm

*) MN = mosaz matně poniklovaná, MG = mosaz matná
Pro nábytkové uzamykací systémy hlavního klíče (s příslušenstvím a 2 klíči)
se speciálním profilem ø 22 mm MZ.1367.22.22.MN.ZU.RE(LI)
délka = 22 mm
Pro uzamykací systémy Gege (s příslušenstvím a 2 klíči)
se speciálním profilem ø 24 mm MZ.1367.24.26,5.MN.ZU.RE(LI)
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délka = 26,5 mm
Kaba GmbH, AT

zkosení pro vrut 2,7 DIN 97

pozice otevřeno
pozice zavřeno

Serie
11
Technické údaje/příslušenstvíNábytkovéMöbelschlösser
pohonné zámky

Typ MATS.455.G.EU

Artikel MZU.734.WV

Typ MDTS.460.G.EU

Artikel MZU.740.G

Typ MZ.1367.22.22

Artikel MZU.742.G

Artikel MZU.744.GV

■ Provedení příslušenství pro nábytkové pohonné zámky
Pohonné tyče s otvorem

MZU.730.G.1.88
MZU.730.G.1.98
MZU.730.G.1.108

pro dorazové pohonné zámky, zlatě lakované,, délka 88 cm
pro dorazové pohonné zámky, zlatě lakované,, délka 98 cm
pro dorazové pohonné zámky, zlatě lakované,, délka 108 cm

Pohonné tyče s čepem

MZU.730.G.3.87
MZU.730.G.3.97
MZU.730.G.3.107

pro zapouštěcí pohonné zámky, zlatě lakované,, délka 87 cm
pro zapouštěcí pohonné zámky, zlatě lakované,, délka 97 cm
pro zapouštěcí pohonné zámky, zlatě lakované,, délka 107 cm

Krycí desky

MZU.732.G

pro zapouštěcí pohonné zámky, zlatě lakované

Protiplech kulatý

MZU.734.WV

pro dorazové a zapouštěcí zámky, bíle pozinkované

Protiplech rohový

MZU.737.G
MZU.737.NI

pro pohonné zámky, zlatě lakované
pro pohonné zámky, poniklované

Smyčky úzké

MZU.740.G

pro pohonné zámky s krycími deskami, zlatě lakované

Smyčky široké

MZU.742.GV

pro dorazové pohonné zámky, žlutě pozinkované

Roh dorazu

MZU.744.GV

pro dorazové pohonné zámky, žlutě pozinkované

Kaba GmbH, AT
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Serie
11 Nábytkové espaňolety

Möbelschlösser
K prošroubování

A

B

C

d

E

F

MES.445

70

36

14

--

19

18

--

MZ.1345.18.27

70

36

14

18

20,5

18

27

MZ.1345.22.27

70

36

14

22

22,5

18

27

MZ.1345.24.26,5

70

36

14

24

21,5

18

26,5

Typ

H

Všechny rozměry v mm
Artikl MES.445.EU.RE

Artikl MZ.1345.18.27.MN.LI

obr. provedení pravé

■ K prošroubování, uzamykací funkce pomocí otočných tyčí
Plášť zámku z ocelového plechu, čistý nebo poniklovaný, pomocí příslušenství také jako bílý nebo hnědý
Příslušenství viz str. 11.24

■ Provedení pro nábytkové espaňolety
S EURO-závěrem (EU)

MES.445.EU.RE(LI)
MES.445.NI.EU.RE(LI)

S vložkou ø 18 mm

MZ.1345.18.27.*.RE(LI)

bez klíčů, plášť čistý
bez klíčů, plášť poniklovaný
vhodný standardní klíč MSL.EU.X.VM (viz str. 7.24)
malý profil, délka 27 mm

MZ.1345.18.27.*.RE(LI)

malý profil, délka 27 mm
sjednocené zamykání 2007T nebo 2008T

S vložkou ø 22 mm

MZ.1345.22.27.*.RE(LI)

malý profil, délka 27 mm, použitelný pro nábytkové
uzamykací systémy hlavního klíče

S vložkou ø 24 mm

MZ.1345.24.26,5.*.RE(LI)

velký profil, délka 26,5 mm

*) MG = mosaz matná, MN = mosaz matně poniklovaná

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č.poz.: 37.8G 40
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Serie
11
Nábytkové espaňolety

Möbelschlösser
K našroubování

Artikl MES.447.NI.EU.RE

Artikl MES.447.NI.1.RE

Typ MZ.1447...RE

■ K prošroubování, uzamykací funkce pomocí otočných tyčí
Plášť zámku z ocelového plechu, poniklovaný v bílé nebo hnědé, hmoždinky přiloženy
Příslušenství viz str. 11.24

■ Provedení pro nábytkové espaňolety
S EURO-uzávěrem (EU)

MES.447.*.EU.RE(LI)

S ořechem

MES.447.*.1.RE(LI)

S vložkou ø 18 mm

MZ.1447.*.18.27.MN.RE(LI)

bez klíčů, plášť čistý
vhodný standardní klíč MSL.EU.X.VM (viz str. 7.24)

normální profil, délka 27 mm, se 2 klíči

11

*) povrchové úpravy: 3 = bílá, 4 = hnědá, NI = poniklovaná
Oliva pro typ MES.447

MZ.441.Z.18.27.MN.RE(LI)

vložka-oliva o 40 mm

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č.poz.: 37.8G 40
Kaba GmbH, AT
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Serie
Möbelschlösser
11 Příslušenství pro nábytkové espaňolety
zbroušeno

Typ MZU.733

přípustné protočení plochy
na 200 mm délky
délka dveří

2000

2500

L + 2,0

1930

2430

Artikl MZU.750.2

Typ MZU.731

zvláštní délky na zakázku

■ Provedení příslušenství pro nábytkové espaňolety
Otočné tyče

MZU.731.*.**
z profilového materiálu
*) povrchové úpravy: 3 = bílá, 4 = hnědá, WV = bílá pozinkovaná, NI = poniklovaná
**) délka 1930, 2130 a 2500 mm

Krycí čepičky z plast. hmoty

MZU.733.3
MZU.733.4

pro typ MES.445 a MZ.1345, bílá
Pro typ MES.445 a MZ.1345, hnědá

Zamykací háček k našroubování

MZU.739.RE(LI)

s jednostrannou spojkou pro typ MES.445 a MZ.1345,
kovově poniklovaný

Zamykací čepy k našroubování

MZU.750.NI

bez šroubu, přestavitelný, kov poniklovaný

Zamykací čepy k vešroubováni

MZU.750.2

excentrické, ocelově poniklované

Smyčky k tyčím k našroubování

MZU.743.*

*) 3 = bílá, 4 = hnědá pozinkovaná, NI = poniklovaná

Smyčky k tyčím na hmoždinky

MZU.743.D.NI

KU-hmoždinka s jednostrannou spojkou,kov poniklovaný

Garnitury příslušenství
Pro typ MES.445 a MZ.1345 sestávají z: 2 ks zamykacích háčků, 2 ks smyček k tyčím, 2 ks zamykacích čepů, 1 ks krycí
čepičky
Pro typ MES.445 a MES.447, MES.447.1 a MZ.1447 sestávají z: 2 ks zamykacích háčků, 2 ks smyček k tyčím, 2 ks zamykacích čepů
MZU.747.*
*) 3 = bílá, 4 = hnědá pozinkovaná, NI = poniklovaná
Pro typ MES.447, MES.447.1 a MZ.1447 sestávají z: 2 ks zamykacích háčků, 2 ks smyček k tyčím, 2 ks zamykacích čepů
MZU.767.*

*) 3 = bílá, 4 = hnědá pozinkovaná

Texty pro výběrová řízení LB-H LG Pos.Nr.: 37.8G 42
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Serie
Möbelschlösser
11
Nábytkové skříňové závory/skříňové rohy

zkosení pro vrut 5 DIN 97

Typ 3575
zkosení pro vrut 5 DIN 97

Artikl 3592

Artikl 3590

Typ 3576

■ Provedení pro nábytkové skříňové závory
Rovná závora

3575.*.60
3575.*.80
3575.*.100

s protiplechem k zakování, délka 60 mm
s protiplechem k zakování, délka 80 mm
s protiplechem k zakování, délka 100 mm

Zalomená závora

3576.*.80

s protiplechem k našroubování, délka Länge 80 mm

*) povrchové úpravy: WV = bílá pozinkovaná, GV = žlutě pozinkovaná

■ Provedení pro nábytkové skříňové rohy
Nábytkový skříňový roh

3590
3592

1 rohy k našroubování, pozinkovaný, se šroubem
2 rohy k našroubování, pozinkovaný, se šroubem

11
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Serie
11 Nábytkové klíče

Möbelschlösser

Hlava X

Hlava XV

Hlava XIX

Hlava XX

směr pohledu

Hlava IV

Závěr-drážkový profil

■ Provedení pro nábytkové klíče
Klíč (KB)

MSL.KB.IV.NI
MSL.KB.IV.VM

poniklovaný
pomosazněný

Klíč s drážkovým profilem (NB)

MSL.NB.IV.*.**

*) NI = poniklovaný, VM = pomosazněný, S = černý
**) závěry 1, 2, 3 a 4 (viz vyobrazení)

S EURO-závěrem

MSL.EU.IV.*

*) NI = poniklovaný, VM = pomosazněný, S = černý

MSL.EU.X.*

*) NI = poniklovaný, VM = pomosazněný, S = černý
EB = anglická hněď

MSL.EU.XV.*

*) NI = poniklovaný, S = černý

MSL.EU.XIX.S

černý

MSL.EU.XX.*

*) K = železo, GV = žlutě pasivovaný
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Serie
11
Nábytkové klíče

Möbelschlösser

Typ MSL.TOS.IV.K.VM

Závěry

■ Provedení pro nábytkové klíče
Dózické klíče

Kaba GmbH, AT

MSL.TOS.IV.*.**

pro typ MAS.TOS.370, pracovní délka 40 mm
*) NI = poniklovaný, VM = pomosazněný
**) závěry 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (viz vyobrazení)

MSL.TOS.H.*.**

pro typ MAS.TOS.370, pracovní délka 40 mm
*) NI = poniklovaný, VM = pomosazněný
**) Sperren 1, 2, 3, 4, 5 und 6 (siehe Zeichnung)
v provedení „pomosazněný“ není možný závěr 3

MSL.TOS.IV.K.VM.*

pro typ RKS.331, pracovní délka 40 mm, pomosazněný
**) závěry 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (viz vyobrazení)
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