
Broască îngropată blaugelb clasa 3 PZW
Pentru uşi de închidere a locuinţei, chiar şi cu aspect de siguranţă ridicat.

• Clasificare conform DIN EN 12209

• Cu casetă închisă

• Adecvată pentru uşi de intrare în locuinţă

• Nucă montată pe inele rotative
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Broaştele îngropate blaugelb conferă 
un sentiment plăcut - cu siguranţă.
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Broască îngropată blaugelb clasa 3 PZW
Pentru uşi de închidere a locuinţei, chiar şi cu aspect de siguranţă ridicat.

Caracteristicile produsului:

Broasca îngropată blaugelb clasa 3 PZW, verificată conform DIN EN 12209, 
este adecvată pentru uşile de intrare în locuinţă cu falţ, şi este pregătită 
pentru cilindru profilat la o distanţă de 72 mm. Caseta zincată cu şuruburi 
auto-siguranţate este complet închisă, prezintă o nucă din oţel de 8 mm, 
montată pe inele rotative şi un dorn de 55 mm. Manşonul de 20 mm al 
broaştei îngropate clasa 3 PZW este rotunjit şi este confecţionat din metal 
lăcuit argintiu nichelat. Zăvorul cu 2 trepte prezintă o extensie de 21 mm. 

Avantajele produsului:

• clasificare conform DIN EN 12209
• cu casetă închisă
• adecvată pentru uşi de intrare în locuinţă
• nucă montată pe inele rotative

Date tehnice:

Material: tablă de oţel, zincată

Material manşon: lăcuit argintiu nichelat

Material limbă şi zăvor metal, protejat împotriva coroziunii

Variantă: PZW

Dimensiune dorn: 55 mm

Lăţime manşon: 20 mm

Distanţă: 72 mm

Nucă: 8 mm

Zăvor: cu 2  trepte

Cod de clasificare DIN EN 12209:

Unitate de ambalare: 1 buc.

Denumire articol UV Cod art.

Broască îngropată clasa 3 PZW
20/55/72/8 DIN dreapta, limbă + zăvor din metal

1 buc. 0248272

Broască îngropată clasa 3 PZW
20/55/72/8 DIN stânga, limbă + zăvor din metal

1 buc. 0248273
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Informaţiile cuprinse în acest document sunt, după cunoştinţele noastre, în conformitate cu informaţiile şi datele tehnice deţinute de noi, însă nu reprezintă o garanţie conform § 443 BGB. Instrucţiunile noastre de 
prelucrare reprezintă directive general valabile şi pot varia în cazuri individuale, datorită diversităţii posibilităţilor de utilizare şi folosire. Prin urmare, ele nu scutesc utilizatorul de obligaţia de a efectua încercări individuale. 
Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări tehnice şi de a dezvolta în continuare produsele.

blaugelb
Broască îngropată clasa 3 PZW
20/55/72/8


