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Řada 
119,129,139:  zámky pro úzké dveře - tl.zámku 16,5 mm 

Termín dodání min. 3-6 týdny od data objednání.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

vysvětlivky: fix - nastavitelný posuv těla zámku proti krycímu plechu

fafix - nastavitelný posuv uvolnňovacístřelky proti tělu zámku

E - mechanická aretace el. Zámku pro trvalé otevření

RR - el zámek monitorovacím kontaktem stavu zavření dveří

cena

příplatky za cívku u zámků řady 119.129.139                               6-12V AC/DC 0

8-16v AC/DC 0

24V AC/DC 105

12V Dc eE 208

24V DC eE 208

elektrické zámky - standardní

119,129,139 - zámky pro vnitřní použití - úzké pouze 16,5 mm

obj. číslo popis cena

119-------- 19fafix - el.Zámek úzký,bez kr. plechu 1311

119----33802 19fafix - el.Zámek úzký,s kr. plechem -šedý 1428

119E-------- 19fafix - el.Zámek úzký,bez kr. plechu,s mech.aretací 1505
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119E-------- 19fafix - el.Zámek úzký,bez kr. plechu,s mech.aretací 1505

119E---33802 19fafix - el.Zámek úzký,s kr. plechem -šedý,s mech.aretací 1621

129-------- 129fafix - el.Zámek úzký,bez kr. plechu,s fcí. hold-open 1491

129----33802 129fafix - el.Zámek úzký,s kr. plechem -šedý,s fcí. hold-open 1607

129E-------- 129fafix - el.Zámek úzký,bez kr. plechu,s mech.aretací,s fcí. hold-open 1674

129E---33802 129fafix - el.Zámek úzký,s kr. plechem -šedý,s mech.aretací,s fcí. hold-open 1790

139-------- 39fafix - inverz. Zámek,bez kr. plechu 3064

139----33802 39fafix - inverz. Zámek,s kr. plechem -šedý 3181

11905,13905 - nízkoodběrové zámky pro vnitřní použití - úzké pouze 16,5 mm

obj. číslo popis cena

11905------- 1905fafix - nízkoodb.zámek úzký, bez plechu 1683

11905--34340 1905fafix - nízkoodb.zámek úzký, s plechem pozink. 1796

11905E------ 1905fafix - nízkoodb.zámek úzký, bez plechu,s mech. Aretací, 1877

11905E-34340 1905fafix - nízkoodb.zámek úzký, s plechem pozink.,s mech. Aretací, 1990

13905------- 3905fafix - nízkoodb.inverzní zámek úzký, bez plechu 3213

13905--34340 3905fafix - nízkoodb.inverzní zámek úzký, s plechem pozink 3325

Ke všem zámkům je možné dodat jakékoli krycí plechy z nabídky .


