
вид  брава
Lock t ype

101450R(A)

101451R(A)

101454R(A)

горен  език  и  ексцентрик  от:
Latch b olt a nd f ollower r od

Zn A l C u  сплав
Zn A l C u  alloy

металокерамика
Metal  ceramic

101452

101453R(A)

101455R(A)

R(A)ключова
BB
сервизна
BAD
без  долен  възел
F
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Френска 40/70
Frenska 40/70

ПРИЛОЖЕНИЕ

Бравата е предназначена за врати на вътрешни и 
сервизни помещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Брава затворен тип
* Отговаря на клас 1 по EN 12209 със симетрично 
разположени горен и долен език спрямо челната планка

* Долният език излиза на 17 мм след двукратно завъртане 
на ключа или ръкохватката и на 13 мм след еднократно 
завъртане на сервизната ръкохватка.

* Кутия и капак от стомана. Покритие: полимер
* Горен език от Zn AI Си сплав или металокерамика. 
Покритие: цинк или никел

* Долен език от Zn AI Си сплав. Покритие: цинк или никел
* Заварена челна планка
* Всички детайли в бравата са защитени от корозия чрез 
галванично покритие.

APPLICATION

The lock is designed for entrance, interior and bathroom 
doors.

FEATURES

* Closed type lock.
* Complies with class 1 according to EN 12209 with 
symmetrically located deadbolt and latch bolt in the front 
plate.

* Deadbolt thrown 17 mm. after of double turn with key or 
cylinder with knob and 13 mm. after single turn WC knob.

* Case and cover made of steel. Finished: polymer.
* Latch bolt made of Zn Al Cu alloy or metal ceramic. Finished: 
Zinc or Nickel.

* Deadbolt made of Zn Al Cu alloy. Finished: Zinc or Nickel.
* Welded front plate.
* All components of the lock are protected anticorrosion by 
electroplating. 
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