
WWW.METAL-LS.COM

БРАВИ - ВЪНШНИ
SURFACE LOCK Допълнителна за двустранно заключване

Additional with double sided locking

ПРИЛОЖЕНИЕ

Бравата е допълнителна и е предназначена за двустранно 
заключване на врати на жилищни и складови помещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Брава затворен тип, лява и дясна.
* Отговаря на клас 3 по EN 12209
* Работи с ключалка по DIN 18252.
* Лостове заключващи горен и долен излизат на 20мм след 
двукратно завъртане на ключа.

* Лостове заключващи от стомана. Покритие: никел или 
полимер.

* Насрещници горен и долен от стомана. Покритие: никел.
* Кутия и капак за бравата от стомана. Покритие: цинк.
* Декоративен капак от Al профил. Покритие: полимер.
* Водачи за лостове заключващи от Zn Al Cu сплав. 
Покритие: полимер

* Шилд външен от Zn Al Cu сплав, подсилен с планка от 
стомана. Покритие: сатин.

* Шилд вътрешен от Zn Al Cu сплав. Покритие: полимер.
* Всички детайли в бравата са защитени от корозия чрез 
галванично покритие.

ПО ПОРЪЧКА

Лост горен с дължина 1500мм

APPLICATION

This is additional lock designed for double sided locking for 
homes door and premises door.

FEATURES

* Closed type lock, left and right.
* Complies with class 3 according EN 12209.
* Working with cylinder according to DIN 18252.
* Locking levers upper and lower thrown 20 mm. after double 
turn with the key.

* Locking levers is made of steel. Finished: Nickel or Polymer.
* Strike upper and lower is made of steel. Finished: Nickel.
* Case and cover is made of steel. Finished: Zinc.
* Decorative cover is made of Al. Finished: Polymer.
* The guides locking levers is made Zn Al Cu alloy. Finished: 
Polymer.

* Outside shield is made of Zn Al Cu alloy, fortified with plate 
made of steel. Finished: Satin.

* Inside shield is made of Zn Al Cu alloy. Finished: Polymer.
* All components of the lock are protected anticorrosion by 
electroplating.

CUSTOMER ORDER

Length the upper locking lever is 1500 mm.
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êод. №101050H(П) - брава с шилд (без бронировка)
lock with shield (without armored)

êод. №101052H(П) - брава с шилд с бронировка
lock with armored shield
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