
Zadlabací zámek blaugelb třídy 3 PZW
Vhodný pro uzavírací bytové dveře, i s aspektem zvýšené bezpečnosti.

• Klasifikace podle DIN EN 12209

• Uzavřené tělo zámku

• Vhodný pro vstupní bytové dveře

• Ořech uložený v tažených kroužcích
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Zadlabací zámky blaugelb se starají  
o dobrý pocit – s jistotou.
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Zadlabací zámek blaugelb třídy 3 PZW
Vhodný pro uzavírací bytové dveře, i s aspektem zvýšené bezpečnosti.

Vlastnosti výrobku:

Zadlabací zámek blaugelb třídy 3 PZW, testovaný podle DIN EN 12209, je 
vhodný pro vstupní bytové dveře s polodrážkou a je upraven pro cylindrické  
vložky s roztečí 72 mm. Pozinkované tělo zámku se samojisticími  
šrouby krytu je zcela uzavřené, má ořech 8 mm s ocelovým palcem uložený  
v tažených kovových kroužcích a vzdálenost od čela k ose kliky činí 55 mm. 
Štít šířky 20 mm zadlabacího zámku třídy 3 PZW je zaoblený a opatřený 
niklově stříbrným lakem. Závora je dvouzápadová s vysunutím 21 mm. 

Přednosti výrobku:

• klasifikace podle DIN EN 12209
• uzavřené tělo zámku
• vhodný pro vstupní bytové dveře
• ořech uložený v tažených kroužcích

Technické údaje:

Materiál: ocelový plech, pozinkovaný

Materiál štítu: opatřený niklově stříbrným lakem

Materiál střelky a závory: kov, chráněný proti korozi

Varianta: PZW

Vzdálenost od čela k ose kliky: 55 mm

Šířka štítu: 20 mm

Rozteč: 72 mm

Ořech: 8 mm

Závora: dvouzápadová

Klasifikační kód DIN EN 12209:

Jednotka balení: 1 kus

Název výrobku
Jednotka 
balení Č. výr.

Zadlabací zámek třídy 3 PZW
20/55/72/8 DIN pravý, střelka + závora kovová

1 kus 0248272

Zadlabací zámek třídy 3 PZW
20/55/72/8 DIN levý, střelka + závora kovová

1 kus 0248273
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Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají v dobré víře informacím a technickým specifikacím, které máme k dispozici, nejsou však žádnou zárukou dle § 443 občanského zákoníku. Naše pokyny pro zpracování 
jsou obecně platné směrnice a mohou se vzhledem k rozmanitým možnostem použití v jednotlivých případech lišit. Z tohoto důvodu automaticky nezbavují potřeby vlastního vyzkoušení. Vyhrazujeme si právo kdykoli 
provádět technické změny a vylepšení.

blaugelb
Zadlabací zámek třídy 3 PZW
20/55/72/8


