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 10  Série 2600 Bezpečnostní kování

Odolnost proti vloupání (EH) dle ÖNORM B5455
Mosazná kování: odolnost proti ohni T30 dle ÖNORM
Zkoušeno dle VdS třída A, DIN ES-2 (pětinásobně sešroubované)
Garnitura pro vnitřní dveře série 2600/8 se stejným designem klik jako série 2600 (viz str. 6.14)

■  Standardní provedení/bezpečnostní hlediska

• Až pětinásobné sešroubování zevnitř, přičemž jen 2 šrouby jsou viditelné
• Vnější štít s celoplošnou kalenou ocelovou deskou
• Kalená ocelová rozeta – variabilně nastavitelná na přesah vložky pomocí kruhových podložek, výška vnějšího 
 štítu tím pádem od 12 – 18 mm 
• Výška vnitřního štítu 8 mm
• Speciální závitová pouzdra k ochraně proti odvrtání, odpilování a odbroušení

■  Provedení klik

• Vnější a vnitřní štít s klikou Typ 2600.DD
• Vnější štít s pevnou koulí, vnitřní štít s klikou Typ 2600.KD
• Vnější štít s madlem, vnitřní štít s klikou Typ 2600.BD
• Provedení elolegic viz ceník elolegic

Rukojeť vnější             
                

Rukojeť vnitřní

Vnější štít Kalený ocelový kolík Kalená ocelová 
deska                 

Šroub
M8 x 35 mm

Kalený ocelový 
kolík 

Kruhová podložka            
                     

Šroub 
M8 x 35 mm

Vnitřní štít

Kalená ochranná 
rozeta AK 

Vyobrazení série 2600, pětinásobně sešroubované
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 10  Série 2600 Bezpečnostní kování

Typ 2600.BD.ZK.MPVD

■  Standardní provedení pro tloušťky dveří od 37 –49, resp. 67 – 82 mm

Rozteč 88 mm (ÖNORM), rozeta děrovaná na válec vložky o 15 mm (ZK)
Maximální přesah vložky vně od 12 – 18 mm (standardní nastavení = 15 mm)
Přiložené kruhové podložky 2 x 2 mm, 2 x 1 mm a 1 x 0,5 mm
2 upevňovací šrouby M 8 x 35 mm, resp. M 8 x 60 (70) mm

POZOR!
Při použití kování v agresiv-
ní atmosféře je u chromových 
povrchových úprav nutná povrcho-
vá úprava s průhlednou práškovou 
vrstvou.

■  Provedení pro sérii 2600

Rozteč 88 mm:
Klika/klika 2600.DD.ZK(AK).*... vnější a vnitřní štít s klikou
Koule/klika 2600.KD.ZK(AK).*... vnější štít s pevnou koulí, vnitřní štít s klikou
Madlo/klika 2600.BD.ZK(AK).*... vnější štít s pevným madlem, vnitřní štít s klikou
Klika/klika 2600.DD.ZK(AK).CH.T30 odolnost proti ohni T30 dle ÖNORM
  klika pochromovaná mosaz, štíty+rozeta pochromované
Rozteč 72, 78, 85, 90 a 92 mm:
 2600.DD(KD)(BD).ZK(AK).*.72(78)(85)(90)(92)

*) Povrchové úpravy: CH = pochromovaná, PATP = patinovaná, s barevnou práškovou vrstvou, MPVD = čistá mosaz s 
vrstvou PVD, RAL = povrchová úprava RAL

■  Objednací příklad pro provedení v chromu pro tloušťku dveří 67 – 82 mm a s roztečí 88 mm
. artiklu: 2600. BD. ZK. CH. TS67-82 88

rozte

tlouš ka dve í

pochromovaná

provedení rozety

madlo/klika

série kování

Typ 2600.DD.ZK

Typ 2600.KD.ZK

Typ 2600.BD.ZK
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 10  Série 2600 Technické údaje

Pro rozteče 72, 78, 85, 88, 90, 92 a 110 mm

Zvláštní trn převodu pro sérii 2600.BD
LM 72 a 78 mm

Madlo

Pouzdra 

Texty pro výběrová řízení LB-H LG č.poz.: 37.6G 04

■  Zvláštní provedení pro sérii 2600

• Provedení Kaba Nova (uveďte prosím přesné označení)
• Provedení Elolegic (viz katalog výrobků a ceník „elolegic“)
• Otočná koule
• Antipanikové provedení
• Rozeta AK s ochranou proti vytržení válce ve vnějším štítě (viz výkres)
• Pětinásobné sešroubování (viz výkres)
• Provedení T30 (jen u povrchových úprav CH a PATP)
• Pro tloušťku dveří 50 – 66 mm
• Pro tloušťku dveří 67 – 82 mm
• Pro tloušťku dveří větší než 82 mm
• Povrchová úprava s průhlednou práškovou vrstvou
• Povrchová úprava RAL na bázi chromu (barevnice viz složka 
„Všeobecně“)
• Různá povrchová úprava vnějšího a vnitřního štítu

  provedení PZ PZ

rozte 88
70, 72, 78, 85, 90,

92, 110

trn 8,5 8,0

Všechny rozměry v mm

tloušťka dveřního křídla

A B

8

8

8,5

9

10
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Všechny rozměry v mm
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