
Pro každý okruh použití:
Dveřní zámky Gege



Serie 121 „Dveřní zámek Austria standard”

Pro vnitřní dveře a mezidveře
do 40 kg hmotnosti dveří

� Míry a požadavky dle ÖNORM
B 5350

� Střelka pravolevě přestavitelná
� Síla pláště 12 mm, dvouzápa-

dový (u WC jednozápadový)
� Plášť a kryt z  ocelového 

plechu o síle 1,2 mm ELO-
pozinkován

Provedení
- Art.č. 121.BB ... motýlk.klíč
- Art.č. 121.KB ... klíč
- Art.č. 125.WC ... dveře pro 

WC a koupelny
- Art.č. 121.PZ... pro profilovou

vložku bez převodu
- Art.č. 121.WZ... pro profilovou

vložku s převodem
(ohniodolnost T 30)

Všechna uvedená provedení
jsou k dostání se zaobleným
čelem (R) nebo s hranatým
čelem (E).

Rozměr H 50 mm

Šířka pláště 80 mm

250 x 18 x 3 mm
Rozměry čela 250 x 20 x 3 mm

250 x 22 x 3 mm
GV   žlutě pozinkováno

Povrchová DS   dekor. stříbro
úprava čela BV   modře pozinkováno

Provedení
BB KB WC PZ/WZ

Rozteč LM 90 90 90 88, 90

Trn ���� LM 88 8,5 8,5 8,5 8,5

Trn ���� LM 90 8,0/9,0 8,0/9,0 8,0/9,0 8,0/9,0

Ořech dole u WC provedení  7,0/8,0/4,0 mm

Provedení 121.WZR

mueller
Bleistift



Dveřní zámek serie 101 „Silencio“

Pro vnitřní dveře a mezidveře
do 40 kg hmotnosti dveří

� Míry a požadavky dle ÖNORM
B 5350

� Střelka pravolevě přestavitelná
� Síla pláště 12 mm, dvouzápa-

dový (u WC jednozápadový)
� Plášť a kryt z  ocelového 

plechu o síle 1,2 mm ELO-
pozinkován

Provedení
- Art.č. 101.KB... klíč
- Art.č. 101.WC... dveře pro 

WC a koupelny
- Art.č. 101.PZ... pro profilovou

vložku bez převodu

Všechna uvedená provedení
jsou k dostání se zaobleným
čelem (R) nebo s hranatým
čelem (E).

Střelka „Silencio“

Střelka z umělé hmoty pevná v
závěru a odolná proti UV
umožňuje tiché zapadnutí 
střelky do protiplechu.

Rozměr H 50 mm

Šířka pláště 80 mm

Rozměry čela 250 x 18 x 3 mm

GV   žlutě pozinkováno
Povrchová

DS  dekor. stříbro
úprava čela

BV   modře pozinkováno

Provedení
KB WC PZ

Rozteč LM 88
90 90 90

Trn �� LM 88 8,5 8,5 8,5

Trn ������LM 90 8,0/9,0 8,0/9,0 8,0/9,0

Ořech dole u provedení WC
7,0/8,0/4,0 mm

Providení 101.KB

� Střelka „Silencio“  
u čela DS

� Střelka „Silencio“ 
u čela GV 

mueller
Bleistift



Další stavební kameny Kaba Total Access
z bezpečnostní nabídky Kaba

Bezpečnost a komfort:
Kaba quattro S

Technika oboustranných klíčů
Kaba poskytuje na základě spe-
ciálních výrobních postupů a
vysokého počtu párů stavítek
vysokou ochranu proti nedovo-
lenému kopírování klíčů a po-
kusům o vyhmatání.
Kaba quattro S znamená ale
také dodatečný komfort.
Oboustranný klíč zamyká vždy,
lhostejno jak je zasunut. 
Barvy vytvářejí přehled:
Umělohmotné klipy, které jsou 
k dostání v paletě 14 barev 
jsou rozpoznávací pomocí a
současně flexibilním organi-
začním nástrojem.
Investiční bezpečnost: 
Kaba quattro S je také dodateč-
ně kombinovatelná s elektro-
nickými uzamykacími systémy
Kaba.

Bezpečnost ve stylu:
Bezpečnostní kování Gege

Bezpečnostní kování má za úkol
chránit dveřní zámky a uzamy-
kací vložky před napadením.
Bezpečnostní kování Gege jsou
již roky úspěšne uvedeny na trh
a odzkoušeny podle mezinárod-
ních norem a zadání. 

Vyznačují se náročným desig-
nem, rozsáhlými bezpečnostními
hledisky a variantami produktů
ušitých na míru požadavkům
zákazníků.

Díky vypilované technické kon-
strukci, prvotřídním materiálům
a starostlivému zpracování jsou
vysloveně odolné proti vloupání.

Osvědčené a flexibilní:
uzamykací systémy Gege

Uzamykací systémy Gege jsou
vyvíjeny na zásadě vzestupné
kompatibility.
Tím představuje Gege AP 2000
základnu pro následující systé-
my AP 3000, AP 4000 a ANS-2.
Solidní základní konstrukce,
přesné zhotovení a flexibilita
(Combisystémy) jsou úhelnými
body osvědčené značky Gege.

Veškeré vložkové systémy Gege
jsou odolné proti vloupání podle
ÖNORM EN 1303, resp. DIN EN
1303 a DIN 18252. Na přání je
možno dodávat vložkové systé-
my Gege také v provedení VdS.

Gege Türschlösser, cz 04/04, KGH11634470
Technické změny vyhrazeny

Kaba GmbH

Wiener Strasse 41– 43, A- 3130  Herzogenburg /Austria
Tel. +43 (0)2782 808 0*, Fax +43 (0)2782 808 5505
office@kgh.kaba.com
http://www.kaba.at



Gege serie 124 MFV: dveřní zámek odolný proti
vloupání se 4- nebo 6-násobným rozvorem

Vícenásobný rozvor Gege, 6-násobný: 
Hlavní závora, střelka, 4 rozvorové hranoly

Rozvorové hranoly z nanejvýš
pevné sintrované oceli

Rozvorová střelka dle ÖNORM
jako dodatečná závora

Pro vložku se standardním palcem.
Bez převodu pomocí ozubeného
kolečka

Hlavní závora kalená

Tísňový ořech s volným
ovládáním kliky



Gege serie 124 MFV: dveřní zámek odolný proti
vloupání se 4- nebo 6-násobným rozvorem

Vícerozvorový zámek Gege serie
124 MFV může být ovládán
standardní dvojitou vložkou
bez otočného kolečka.
2-západová závora, automatické
blokování střelky a volné ovládá-
ní kliky již po prvním západu. 
K vysouvání rozvorových hrano-
lů dochází prostřednictvím 
ploché posuvné konstrukce.
Vysunutí závory obnáší u hlavní
2x12,5 mm a u přídavných závor
2x10 mm.

Vhodný pro:

dveře zkoušené dle ÖNORM B
5338, třída odolnosti  2 nebo 3.
Rozměry pro dřevěné dveře a
normální zárubně dle ÖNORM 
B 5330-8.

Zkoušeno dle:

• pr EN 12209-4, WK 3
• DIN 18251, Kl. 3
• ENV 1627-1630, WK 3
• ÖNORM S6055-1 do S6055-4

Technické údaje

• Plášť z ocelového plechu 
1,5 mm

• Hlavní závora z kalené oceli
• Rozvorové hranoly z nanejvýš

pevné sintrované oceli
• Čelo v dekorativním stříbře (DS)
• Pro ohniodolné dveře T30

Důležitá hlediska

• Vysoká stabilita: plášt zámku
je svařen s čelem.
Kompaktní stavítko, které má
dodatečnou oporu v krytu
zámku.

• Kompaktní konstrukce: úzké
přídavné pláště a plochá
posuvná konstrukce garantují
malou hloubku zafrézování

• Variabilní koncept s ohledem
na rozměr trnu a rozteč

• střelka pravolevč přestavitelná
• tísňový ořech a rozvorová

střelka
• silná pružina ořechu
• převodová funkce
• posuvná tyč střední

29

Hlavní zámek

2 přídavné zámky u 4-rozvorového provedení
4 přídavné zámky u 6-rozvorového provedení

Znázornění zafrézování


