
 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

. artiklu: SYST. 5 1200. DB

povrch tmav  hn dý

závorový zámek se zajiš ovacím

t menem a oto ným knofl íkem

po et stavítek

ozna ení 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

. artiklu: ANS2. 5 1217 VG

povrch zlacený

závorový zámek se zajiš ovacím

t menem a vnit ní vložkou

po et stavítek

ozna ení 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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