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zamawiasz produkty całą dobę 7 dni w 
tygodniu

pełna gama produktów z opisami i 
zdjęciami

po zalogowaniu indywidualne ceny i 
warunki

historia zakupów

obsługa urządzeń mobilnych

34 360 66 00 ; 34 360 66 01

TELEFON  FAKS   E-MAIL 
34 360 66 02

796 177 077 ; 601 146 148 biuro@centrumokuc.pl

facebook.com/doortech.technika

WIZYTA HANDLOWCA 

DoorTech
potrzebujesz konsultacji przy wyborze 
produktów?

jesteś zainteresowany produktami w 

chciałbyś dopasować najlepszy wariant 
do swoich potrzeb?

napisz do nas : biuro@centrumokuc.pl  przyjedziemy do Ciebie!

INTERNET & MOBILE 

Jak zamawiać i kupować produkty
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Oferujemy produkty najlepszych marek

jesteśmy od poniedziałku do piątku

          w godz. 8.00 - 17.00

ul. Warszawska 48
42-202 Częstochowa

USŁUGI 

w pełni komputerowe dorabianie kluczy 

klucze mieszkaniowe, samochodowe 

grawerowanie kluczy, usługi mobilne

certyfi kacja na wkładki antywłamaniowe

W NASZEJ FIRMIE 
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                            Określenie strony produktu LEWY/PRAWY

                            Dobór rozmiaru wkładki bębenkowej

1.  

2.  

Zmierzyć wymiar A oraz B w celu określenia łącznej długości wkładki oraz 
jej ewentualnej asymetrii. WAŻNE ! - wkładka bębenkowa nie powinna 
wystawać powyżej 2mm ponad szyld drzwiowy.

W przypadku zastosowania wkładki z gałką, koniecznie określić, który z 
wymiarów A i B znajduje się po stronie wewnętrznej (w załączonym sche-
macie wymiar A znajduje się po stronie wewnętrznej)

                            Schemat wymiarowy zamków

C

A

D
B

A.  Podstawowy parametr wymiarowy zamka, określający jego ROZSTAW i 
kompatybilność z klamkami drzwiowymi

B.  DORMAS zamka, czyli wymiar określający odległość klamki od czoła 
zamka. 

C.  DŁUGOŚĆ czoła zamka.

D.  SZEROKOŚĆ czoła zamka

DRZWI LEWE DRZWI PRAWE

Dobór produktów oraz opis katalogu
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          Opis piktogramów oraz wykończeń produktów

CERTYFIKAT  

Q

 

eco

 

          KLUCZ
        

           WC
        

czarny biały brąz cynk biały cynk żółty grafit srebrny chrom

inox chrom satyna nikiel satyna mosiądz satyna mosiądz patyna

Produkt certyfi kowany przez          
Akredytowane Laboratorium 
określające jego zgodność z normami 
UE

Produkt spełniający wymogi 
określone jako p.poż i mogący 
mieć zastosowanie w wyrobach 
ogniotrwałych

Produkt w kompletacji ekonomicznej 
przeznaczony na rynek stolarski

Produkt spełniający wymogi 
odporności na warunki atmosfery-
czne korozje oraz wysokie i niskie               
temperatury

Produkt antywłamaniowy               
potwierdzony certyfi katem 
określającym stopień jego               
zabezpieczenia 

Produkt przeznaczony do                  
zastosowania w warunkach  o 
podwyższonej częstotliwości 
użytkowania

Otworowanie produktu pod 
współpracę z wkładką bębenkową

Otworowanie produktu pod 
współpracę z okuciami toaletowymi 
(WC)

Produkt posiadający uniwersalny             
kierunek działania LEWY/PRAWY.

Produkt w wersji LEWY lub PRAWY

Produkt wykonany ze stali nierdzewnej

Produkt wykonany z mosiądzu

Produkt przeznaczony do drzwi     
ewakuacyjnych oraz antypanicznych

Otworowanie produktu pod 
współpracę z kluczem 

Produkt posiadający właściwości 
izolacji akustycznej 

Specjalna oferta na popularne 
produkty po stałych super cenach! 

 

 

 
    U

 

  L/P

 

 

inox

 

CuZn
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Zamek 72/50 STOLARKA

Zamek 72/50 110 STOLARKA

rozstaw D72 mm 72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 220 mm ; 210 mm

opcje

kolory powłok

Zamek 72/50 BOX 

rozstaw D72 mm 72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 220 mm

opcje

kolory powłok

producent DOM METALPLAST           producent DOM METALPLAST           

        

Zamek 72/55 110 STOLARKA

rozstaw D72 mm 72

dormas 55 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 235 mm ; 220 mm

opcje

kolory powłok

Zamek 72/55 STOLARKA

rozstaw D72 mm 72

dormas 55 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 235 mm

opcje

kolory powłok

producent DOM METALPLAST       producent DOM METALPLAST          

        

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

        

rozstaw 72 mm 

dormas    50 mm

czoło    20 mm

orzech     8 mm

długość czoła 220 mm  ; 210 mm

opcje

kolory powłok

        

Zamek 72/50  INOX

rozstaw D72 mm 72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 220 mm

opcje

kolory powłok
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producent DOM METALPLAST           

        

        

producent POLSKA           

Zamki wpuszczane do DREWNA
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Zamek 72/55 BOX

Zamek 90/50 BOX

rozstaw D90 mm 72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 240 mm

opcje

kolory powłok

Zamek 60/50 BOX

rozstaw D60 mm 72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 210 mm

opcje

kolory powłok

producent DOM METALPLASTproducent DOM METALPLAST 

        

Zamek 72/50 KOLIBER

rozstaw D72 mm 72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 170 mm ; 220 mm

opcje

kolory powłok

Zamek 72/55  KOLIBER

rozstaw D72 mm 72

dormas 55 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 170 mm ; 220 mm

opcje

kolory powłok

producent DOM METALPLAST  producent DOM METALPLAST           

        

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

rozstaw D72 mm 72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 220 mm  ; 210 mm

opcje

kolory powłok

Zamek 90/50 STOLARKA

rozstaw D90 mm 72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 240 mm

opcje

kolory powłok

           producent DOM METALPLAST     

        

        

 

 

 

 
 

 

 

producent DOM METALPLAST  
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producent DOM METALPLAST
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Zamek 72/50 KOLIBER MAGNES

Zamek ZB-50, ZB-55

rozstaw D-72

dormas 50 mm ; 55 mm

czoło 20 mm

orzech -

długość czoła 149 mm

opcje

kolory powłok

Zamek 72/50 ROLKOWY 

rozstaw D- 72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech -

długość czoła 149 mm

opcje

kolory powłok

producent DOM METALPLAST  producent DOM METALPLAST        

        

Zamek 72/60 BOX

rozstaw D72 mm 72

dormas 60 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 210 mm 

opcje

kolory powłok

Zamek 72/60 BLOAKDA B/GAŁEK 

rozstaw D72 mm 72

dormas 60 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 210 mm

opcje

kolory powłok

producent DOM METALPLAST   producent DOM METALPLAST      

        

  

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

rozstaw D72 mm 72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 170 mm  

opcje

kolory powłok

Zamek 72/55 KOLIBER MAGNES

rozstaw D72 mm 72

dormas 55 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 170 mm

opcje

kolory powłok

           producent DOM METALPLAST

        

        

  

 

 

producent DOM METALPLAST    
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Zamki wpuszczane do DREWNA
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Zamek 72/60 BLOKADA KPL

Zamek FEAL KPL

rozstaw D- 72

dormas 60 mm

czoło 22 mm

orzech 8 mm

długość czoła 135 mm

opcje

kolory powłok

Zamek BLOKADA ZAPADKI

rozstaw D- mm 72

dormas 60 mm

czoło 22 mm

orzech 8 mm

długość czoła 135 mm

opcje

kolory powłok

producent DOM METALPLAST     producent DOM METALPLAST      

        

Zamek OSZCZĘDNOŚCIOWY

rozstaw D- 72

dormas 50 mm

czoło 16 mm

orzech 8 mm

długość czoła 80 mm 

opcje

kolory powłok

Zamek DWUPIÓROWY

rozstaw D- 72

dormas 45 mm

czoło 20 mm

orzech -

długość czoła 95 mm

opcje

kolory powłok

producent DOM METALPLAST          producent DOM METALPLAST 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

rozstaw D72 mm 72

dormas 60 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 210 mm

opcje

kolory powłok

Zamek FEAL BEZ GAŁEK

rozstaw D- 72

dormas 60 mm

czoło 22 mm

orzech 8 mm

długość czoła 135 mm

opcje

kolory powłok

producent DOM METALPLAST     

        

        

 

 

 

 

producent DOM METALPLAST     
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producent DOM METALPLAST
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Zamek ZW 100 72/50 

Zamek ZW 100 72/55 BOX

rozstaw D72 mm72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 220 mm

opcje

kolory powłok

Zamek ZW 100 72/60

rozstaw D72 mm72

dormas 60 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 220 mm

opcje

kolory powłok

producent GERDA           producent GERDA       

        

Zamek ZW 100 72/60 BOX

rozstaw D72 mm 72

dormas 60 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 220 mm 

opcje

kolory powłok

Zamek ZW 100 90/50 

rozstaw D90 mm 72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 240 mm

opcje

kolory powłok

producent GERDA           producent GERDA       

        

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

rozstaw D72 mm 72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 220 mm  

opcje

kolory powłok

Zamek ZW 100 72/50 BOX

rozstaw D72 mm 72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 220 mm

opcje

kolory powłok

           producent GERDA           

        

        

  

 

 

producent GERDA           
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Zamki wpuszczane do DREWNA
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Zamek ZW 90/50 BOX

Zamek Z7B 72/50 

rozstaw D72 mm 72

dormas 55 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 220 mm

opcje

kolory powłok

Zamek Z7A 72/50

rozstaw D72 mm 72

dormas 55 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 235 mm

opcje

kolory powłok

producent LOB           producent LOB           

        

Zamek Z75 72/50 BOX

rozstaw D72 mm 72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 220 mm 

opcje

kolory powłok

Zamek Z755 72/55 BOX

rozstaw D72 mm 72

dormas 55 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 235 mm

opcje

kolory powłok

producent LOB           producent LOB         

        

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

rozstaw D90 mm 72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 240 mm

opcje

kolory powłok

Zamek 72/50 PRZEMYSŁOWY

rozstaw D72 mm72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 220 mm

opcje

kolory powłok

           producent GERDA           

        

        

 

 

 

producet LOB           
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producet LOB
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Zamek Z76 72/60 BOX 

Zamek Z65 60/50 BOX

rozstaw D60 mm72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 198 mm

opcje

kolory powłok

Zamek Z 100

rozstaw D-72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech -

długość czoła 160 mm

opcje

kolory powłok

producent LOB           producent LOB       

        

Zamek Z 050

rozstaw D- 72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 120 mm 

opcje

kolory powłok

Zamek DIN TITAN 72/55 

rozstaw D72 mm 72

dormas 55 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 235 mm

opcje

kolory powłok

producent DOM TITAN           producent LOB       

        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

rozstaw D72 mm 72

dormas 60 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 220 mm  

opcje

kolory powłok

Zamek Z95 90/50 BOX

rozstaw D90 mm 72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 240 mm

opcje

kolory powłok

           producent LOB           

        

        

 

 

 

producent LOB           
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Zamki wpuszczane do DREWNA
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Zamek D31 72/55

Zamek 72/55 STOLARKA 

rozstaw D72 mm 72

dormas 55 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 235 mm

opcje

kolory powłok

Zamek 72/50 BOX

rozstaw D72 mm 72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 210 mm

opcje

kolory powłok

producet JANIA           producent JANIA           

        

Zamek 72/55 BOX

rozstaw D72 mm 72

dormas 55mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 235 mm 

opcje

kolory powłok

Zamek 72/60 BOX

rozstaw D72 mm 72

dormas 60 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 210 mm

opcje

kolory powłok

producent JANIA           producent JANIA         

        

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

rozstaw D72 mm 72

dormas 50/55 mm

czoło 20 mm 

orzech 8mm 

długość czoła 235 mm

opcje

kolory powłok

Zamek 72/50 STOLARKA

rozstaw D72 mm72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 210 mm

opcje

kolory powłok

           producent DOM EURO-ELZETT           

        

        

 

 

 

producet JANIA           
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producet JANIA



OR

Zamek 90/50 BOX 

Zamek Z 050

rozstaw D-72

dormas 50 mm

czoło 16 mm

orzech 8 mm

długość czoła 80 mm

opcje

kolory powłok

Zamek Z 74

rozstaw D-72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech -

długość czoła 153 mm

opcje

kolory powłok

producent JANIA           producent JANIA       

        

Zamek ZW 50

rozstaw D- 72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech -

długość czoła 160 mm 

opcje

kolory powłok

Zamek 90/40 

rozstaw D90 mm 72

dormas 40 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 230 mm

opcje

kolory powłok

producent HOBES           producent JANIA       

        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozstaw D90 mm 72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 225 mm  

opcje

kolory powłok

Zamek 60/50 BOX

rozstaw D60 mm 72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 200 mm

opcje

kolory powłok

           producent JANIA          

        

        

 

 

 

producent JANIA           
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Zamki wpuszczane do DREWNA
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Zamek 72/40

Zamek 2014/2018 BODA 

rozstaw D72 mm 72

dormas 45 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 150 mm

opcje

kolory powłok

Zamek 72/55 

rozstaw D72 mm 72

dormas 55 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 235 mm

opcje

kolory powłok

producet WILKA          producent ASSAABLOY          

        

 

 

 

 

    CENNIK STRONA

 

 

 

rozstaw D72 mm 72

dormas 40 mm

czoło 20 mm 

orzech 8mm 

długość czoła 230 mm

opcje

kolory powłok

Zamek 2784

rozstaw D-72

dormas 50 mm

czoło 22 mm

orzech 8 mm

długość czoła 160 mm

opcje

kolory powłok

           producent HOBES           

        

        

producet HOBES           
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 IN

FO
RM

AC
JA
       szukasz produktu?
    nie ma go w katalogu?

    zadzwoń lub napisz!
przygotujemy ofertę w 24h

      
     biuro@centrumokuc.pl  793 146 148

?

producet HOBES



OR

Zaczep 72/55 

szerokość D20 mm 72
długość 170 mm

rozstaw zamka 72 mm

połka 8 mm

producent  DOM METALPLAST          

        

Zaczep 72/55 asymetryczny

szerokość D20 mm 72
długość 170 mm

rozstaw zamka 72 mm

półka 8 mm

producent  DOM METALPLAST          

        

Zaczep 72/45 

szerokość D20 mm 72
długość 170 mm

rozstaw zamka 72 mm

regulacja brak

producent  DOM METALPLAST          

        

Zaczep kątowy 

szerokość D22 mm 72
długość 145 mm

rozstaw zamka 72 mm ; 90 mm

półka 26 mm

producent  DOM METALPLAST          

        

Zaczep kątowy ZB 

szerokość D20 mm 72
długość 97 mm

rozstaw zamka zasuwkowy

półka 8 mm

producent  DOM METALPLAST          

        

Zaczep kątowy 199 

szerokość D28 mm 72
długość 199 mm

rozstaw zamka 72 mm

półka 8 mm

producent  DOM METALPLAST          

        

Zaczep płaski 162

szerokość D22 mm 72
długość 162 mm

rozstaw zamka 72 mm

regulacja brak

producent  DOM METALPLAST          

        

Zaczep płaski ZB 

szerokość D22 mm 72
długość 92 mm

rozstaw zamka zasuwkowy

regulacja brak

producent  DOM METALPLAST          

        

Zaczep płaski 162/2 

szerokość D22 mm 72
długość 162 mm

rozstaw zamka 72 mm

regulacja brak

producent  DOM METALPLAST          

        

Zaczep płaski 170

szerokość D24 mm 72
długość 170 mm

rozstaw zamka 72 mm

regulacja brak

producent  DOM METALPLAST          

        

Zaczep KOLIBER płaski 

szerokość D22 mm 72
długość 82 mm

rozstaw zamka zapadkowy

regulacja brak

producent  DOM METALPLAST          

        

Zaczep KOLIBER kątowy 

szerokość D20 mm 72
długość 82 mm

rozstaw zamka zapadkowy

półka 8 mm

producent  DOM METALPLAST          

        

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

18

Zamki wpuszczane do DREWNA



OR

    
 IN

FO
RM

AC
JA

Zaczep regulowany 206 

szerokość D24 mm 72
długość 206 mm

rozstaw zamka 72 mm

połka 6 mm

producent  DOM METALPLAST          Zaczep odlewany długi

szerokość D24 mm 72
długość 180 mm

rozstaw zamka 72 mm

regulacja tak

producent  AQ          

Zaczep odlewany krótki 

szerokość D24 mm 72
długość 110 mm

rozstaw zamka zasuwkowy

regulacja brak

producent  AQ          Zaczep 72/55 EKO 

szerokość D20 mm 72
długość 170 mm

rozstaw zamka 72 mm 

półka 8 mm

Zaczep kątowy ZB EKO 

szerokość D20 mm 72
długość 97 mm

rozstaw zamka zasuwkowy

półka 8 mm

Zaczep 19-504

szerokość D28 mm 72
długość 199 mm

rozstaw zamka 72 mm

półka 8 mm

producent  KFV          

Zaczep MULTISTRONG Z

szerokość D36 mm 72
długość 260 mm

rozstaw zamka 72 mm

regulacja brak

producent  DOM METALPLAST          Zaczep MULTISTRONG S

szerokość D36 mm 72
długość 190 mm

rozstaw zamka zasuwkowy

regulacja brak

producent  DOM METALPLAST          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

producent  POLSKA          

producent  POLSKA          
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DOSTAWA 24h
                      GRATIS

od kwoty 500 złoty !

producent  AQ



OR

Zamek ZW 300 Z

Zamek ZW 300 D

rozstaw D-72

dormas 25/35 mm

czoło 22 mm

orzech -

długość czoła 160 mm

opcje

kolory powłok

Zamek ZW 310 Z

rozstaw D85/90 mm72

dormas 25/35 mm

czoło 22 mm

orzech 8 mm

długość czoła 290 mm

opcje

kolory powłok

producent GERDA          producent GERDA          

Zamek ZW 310 R

rozstaw D- 72

dormas 25/35 mm

czoło 22 mm

orzech -

długość czoła 290 mm 

opcje

kolory powłok

Zamek  ZW 320 Z

rozstaw D85/90 mm 72

dormas 25/35 mm

czoło 22 mm

orzech 8 mm

długość czoła 290 mm

opcje

kolory powłok

producent GERDA          producent GERDA          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozstaw D85/90 mm 72

dormas 25/35 mm

czoło 22 mm

orzech 8 mm

długość czoła 240 mm  

opcje

kolory powłok

Zamek ZW 300 R

rozstaw D- 72

dormas 25/35 mm

czoło 22 mm

orzech -

długość czoła 240 mm

opcje

kolory powłok

producent GERDA          producent GERDA          
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Zamki wpuszczane do PCV, ALU, STAL



OR

Zamek MC Z

Zamek MC S 

rozstaw D- 72

dormas 30/35 mm

czoło 22/24 mm

orzech -

długość czoła 180 mm

opcje

kolory powłok

Zamek ALUHARD Z 

rozstaw D92 mm 72

dormas 30/35 mm

czoło 24 mm

orzech 8 mm

długość czoła 245 mm

opcje

kolory powłok

producent DOM METALPLAST          producent DOM METALPLAST          

Zamek ALUHARD R

rozstaw D- 72

dormas 30/35 mm

czoło 24 mm

orzech -

długość czoła 245 mm 

opcje

kolory powłok

Zamek ALUHARD S

rozstaw D- 72

dormas 30/35 mm

czoło 24 mm

orzech -

długość czoła 180 mm

opcje

kolory powłok

producent DOM METALPLAST          producent DOM METALPLAST          

rozstaw D92 mm 72

dormas 30/35 mm

czoło 22/24 mm

orzech 8mm 

długość czoła 245 mm

opcje

kolory powłok

Zamek MC R

rozstaw D-72

dormas 30/35 mm

czoło 22/24 mm

orzech -

długość czoła 245 mm

opcje

kolory powłok

producent DOM METALPLAST          producent DOM METALPLAST          
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producent DOM METALPLAST



OR

Zamek EUROPORTAL Z

Zamek EUROPORTAL R

rozstaw D-72

dormas 25/30/35 mm

czoło 22 mm

orzech -

długość czoła 240/245 mm  

opcje

kolory powłok

Zamek EUROPORTAL R  PCV

rozstaw D-72

dormas 25/30/35/40/45 mm

czoło 16 mm

orzech -

długość czoła 240/245 mm  

opcje

kolory powłok

producent DOM EURO-ELZETTproducent DOM EURO-ELZETT          

Zamek EUROPORTAL SB

rozstaw D92 mm72

dormas 25/30/35/40/45 mm

czoło 16/20/22/24 mm

orzech 8/9/10 mm

długość czoła 270 mm 

opcje

kolory powłok

Zamek  EUROPORTAL SG

rozstaw D- 72

dormas 25/30/35/40/45 mm

czoło 16/20/22/24 mm

orzech -

długość czoła 270 mm

opcje

kolory powłok

producent DOM EURO-ELZETT    producent DOM EURO-ELZETT          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozstaw D90/92 mm 72

dormas 25/30/35 mm

czoło 22 mm

orzech 8 mm

długość czoła 240/245 mm  

opcje

kolory powłok

Zamek EUROPORTAL Z  PCV

rozstaw D92 mm 72

dormas 25/30/35/40/45 mm

czoło 16 mm

orzech -

długość czoła 240/245 mm  

opcje

kolory powłok

producent DOM EURO-ELZETT          producent DOM EURO-ELZETT          
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Zamki wpuszczane do PCV, ALU, STAL



OR

Zamek EUROPORTAL S

Zamek VECTOR R

rozstaw D- 72

dormas 25/30/35 mm

czoło 20/22/24/24U mm

orzech -

długość czoła 290 mm

opcje

kolory powłok

Zamek VECTOR S 

rozstaw D- 72

dormas 25/30/35 mm

czoło 20/22/24/24U mm

orzech -

długość czoła 290 mm

opcje

kolory powłok

producent DOM EURO-ELZETT          producent DOM EURO-ELZETT          

Zamek K12 8001

rozstaw D97,3 mm 72

dormas 28/33/38 mm

czoło 23,5 mm

orzech 8 mm

długość czoła 230/238 mm 

opcje

kolory powłok

Zamek K12 8011

rozstaw D- 72

dormas 28/33/38 mm

czoło 23,5 mm

orzech -

długość czoła 230/238 mm

opcje

kolory powłok

producent SOBINCO          producent SOBINCO          

 

    CENNIK STRONA

rozstaw D- 72

dormas 25/30/35/40/45 mm

czoło 16/22 mm

orzech - 

długość czoła 160 mm

opcje

kolory powłok

Zamek VECTOR Z

rozstaw D85/90/92 mm72

dormas 25/30/35 mm

czoło 20/22/24/24U mm

orzech 7/8/9 mm

długość czoła 290 mm

opcje

kolory powłok

producent DOM EURO-ELZETT          producent DOM EURO-ELZETT          
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producent DOM EURO-ELZETT



OR

Zamek K12 8021

Zamek K12 8611 U

rozstaw D-72

dormas 29/34 mm

czoło 22 U  mm

orzech -

długość czoła 274 mm

opcje

kolory powłok

Zamek K12 8621 U

rozstaw D-72

dormas 29/34 mm

czoło 22 U  mm

orzech -

długość czoła 274 mm

opcje

kolory powłok

producent SOBINCO          producent SOBINCO          

Zamek ELECTA 781 Z

rozstaw D85 mm72

dormas 25/30/35 mm

czoło 22/24 mm

orzech 9 mm

długość czoła 290 mm 

opcje

kolory powłok

Zamek  ELECTA 781 R

rozstaw D- 72

dormas 25/30/35 mm

czoło 22/24 mm

orzech -

długość czoła 290 mm 

opcje

kolory powłok

producent ISEO          producent ISEO          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozstaw D- 72

dormas 28/33/38 mm

czoło 23,5 mm

orzech -

długość czoła 230/238 mm  

opcje

kolory powłok

Zamek K12 8601-U

rozstaw D92 mm ; 72

dormas 29/34 mm

czoło 22 U  mm

orzech 8 mm

długość czoła 274 mm

opcje

kolory powłok

producent SOBINCO          producent SOBINCO          
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Zamki wpuszczane do PCV, ALU, STAL



OR

Zamek ELECTA 781 S

Zamek ELECTA 781 Z IFZ 

rozstaw D85 mm 72

dormas 25/30/35 mm

czoło 24 mm

orzech -

długość czoła 290 mm

opcje

kolory powłok

Zamek ELECTA 781 R IFZ

rozstaw D- 72

dormas 25/30/35 mm

czoło 24 mm

orzech -

długość czoła 290 mm

opcje

kolory powłok

producent ISEO          producent ISEO          

Zamek ELECTA 781 S IFZ

rozstaw D-72

dormas 25/30/35 mm

czoło 24 mm

orzech -

długość czoła 290 mm 

opcje

kolory powłok

Zamek IS 741

rozstaw D85 mm 72

dormas 25/30/35 mm

czoło 22 mm

orzech 8 mm

długość czoła 238 mm

opcje

kolory powłok

producent ISEO          producent ISEO          

rozstaw D- 72

dormas 25/30/35 mm

czoło 22/24 mm

orzech - 

długość czoła 290 mm 

opcje

kolory powłok

Zamek ELECTA 781 H

rozstaw -

dormas 25/30/35 mm

czoło 22/24 mm

orzech -

długość czoła 290 mm

opcje

kolory powłok

producent ISEO          producent ISEO          
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producent ISEO



OR

Zamek IS 743

Zamek BLINDO

rozstaw D92 mm72

dormas 25/30/35/40 mm

czoło 22/24/24 U mm

orzech -

długość czoła 326 mm

opcje

kolory powłok

Zamek ZZB-1/ZZB-3 INOX

rozstaw D72 mm72

dormas 34/22 mm

czoło 22  mm

orzech 8 mm

długość czoła 220 mm

opcje

kolory powłok

producent DOM METALPLAST         producent ISEO          

Zamek ZZB-1/ZZB-3

rozstaw D72 mm72

dormas 34/22 mm

czoło 22  mm

orzech 8 mm

długość czoła 220 mm

opcje

kolory powłok

Zamek  ZB-1/ZB7

rozstaw D- 72

dormas 34/22 mm

czoło 22  mm

orzech -

długość czoła 156 mm 

opcje

kolory powłok

producent DOM METALPLAST         producent DOM METALPLAST         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozstaw D- 72

dormas 25/30/35 mm

czoło 22 mm

orzech -

długość czoła 238 mm  

opcje

kolory powłok

Zamek PERFORMA

rozstaw D92 mm ; 72

dormas 30/35/40 mm

czoło 16/20/24/24 U  mm

orzech 8 mm

długość czoła 313 mm

opcje

kolory powłok

producent ISEO          producent ISEO          
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Zamki wpuszczane do PCV, ALU, STAL



OR

Zamek RZB-4/RZB-5

Zamek ZR 1,5

rozstaw D- 72

dormas -

czoło 22 mm

orzech -

długość czoła 156 mm

opcje

kolory powłok

Zamek Z075/Z220

rozstaw D72/90 mm72

dormas 34/22 mm

czoło 22  mm

orzech 8 mm

długość czoła 220 mm

opcje

kolory powłok

producent JANIA          producent DOM METALPLAST         

Zamek Z077/Z223

rozstaw D- 72

dormas 34/22 mm

czoło 22  mm

orzech -

długość czoła 220 mm

opcje

kolory powłok

Zamek Z093

rozstaw D- 72

dormas 22 mm

czoło 22 mm

orzech -

długość czoła 156 mm

opcje

kolory powłok

producent JANIA          producent JANIA          

rozstaw D- 72

dormas 34/22 mm

czoło 22 mm

orzech - 

długość czoła 220 mm 

opcje

kolory powłok

Zamek hakowy

rozstaw -

dormas 22 mm

czoło 22 mm

orzech -

długość czoła 156mm

opcje

kolory powłok

producent DOM METALPLAST         producent DOM METALPLAST         

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

27

producent DOM METALPLAST



OR

Zamek Z0 Z

Zamek Z0 S

rozstaw D-72

dormas 25/30/35 mm

czoło 22/24 U mm

orzech -

długość czoła 168 mm

opcje

kolory powłok

Zamek Z03 Z

rozstaw D85/92 mm72

dormas 30/35 mm

czoło 22  mm

orzech 8 mm

długość czoła 237 mm

opcje

kolory powłok

producent LOBproducent LOB

Zamek Z03 R

rozstaw D-72

dormas 30/35 mm

czoło 22  mm

orzech 8 mm

długość czoła 237 mm

opcje

kolory powłok

Zamek  Z03 S

rozstaw D- 72

dormas 30/35 mm

czoło 22  mm

orzech -

długość czoła 237 mm 

opcje

kolory powłok

producent LOBproducent LOB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozstaw D90 mm72

dormas 25/30/35 mm

czoło 22/24 U mm

orzech 8 mm

długość czoła 240 mm  

opcje

kolory powłok

Zamek Z0 R

rozstaw -

dormas 25/30/35 mm

czoło 22/24 U  mm

orzech -

długość czoła 240 mm

opcje

kolory powłok

producent LOBproducent LOB          
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Zamki wpuszczane do PCV, ALU, STAL



OR

Zamek KC Z/ KP Z

Zamek KC S/KP S

rozstaw D- 72

dormas 25/30/35/40 mm

czoło 16/24/24 U mm

orzech -

długość czoła 245/256 mm

opcje

kolory powłok

Zamek KP O

rozstaw D72 mm72

dormas 34/22 mm

czoło 22  mm

orzech 8 mm

długość czoła 220 mm

opcje

kolory powłok

producent ROMB SYSTEM          producent ROMB SYSTEM        

rozstaw D92 mm 72

dormas 25/30/35/40 mm

czoło 16/24/24 U mm

orzech 8 mm

długość czoła 245/256 mm 

opcje

kolory powłok

Zamek KC R/ KP R

rozstaw -

dormas 25/30/35/40 mm

czoło 16/24/24 U mm

orzech -

długość czoła 245/256 mm

opcje

kolory powłok

producent ROMB SYSTEM         producent ROMB SYSTEM         
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JADoorTech

potrzebujesz konsultacji przy wyborze 
produktów?

jesteś zainteresowany produktami w 
indywidualnej specyfi kacji? 

chciałbyś dopasować najlepszy wariant 
do swoich potrzeb?

napisz do nas : biuro@centrumokuc.pl  przyjedziemy do Ciebie!
zadzwoń bezpośrednio do handlowca



OR

Zaczep odlewany Z 

szerokość D22 mm 72
długość 175 mm

rozstaw zamka 90/92 mm

grubość 10 mm

producent  DOM METALPLAST          

        

Zaczep odlewany S

szerokość D22 mm 72
długość 120 mm

rozstaw zamka -

grubość 10 mm

producent  DOM METALPLAST          

        

Zaczep ZZB/RZB 

szerokość D30 mm 72
długość 220 mm

rozstaw zamka 72/90 mm

regulacja brak

producent  DOM METALPLAST          

        

Zaczep ZB 

szerokość D30 mm 72
długość 90 mm

rozstaw zamka -

półka brak

producent  DOM METALPLAST          

        

Zaczep EUROPORTAL regulowany

szerokość D30 mm 72
długość 230 mm

rozstaw zamka 85/90/92 mm

regulacja tak

producent  DOM EURO-ELZETT          

        

Zaczep do elektrozaczepu 

szerokość D24 mm 72
długość 216 mm

rozstaw zamka 92 mm

półka 6/8 mm

producent  DOM METALPLAST          

        

Zaczep długi RU/RS

szerokość D24/24 U mm 72
długość 173 mm

rozstaw zamka 85/90/92 mm

regulacja brak

producent  LOB          

        

Zaczep krótki RU/RS

szerokość D24/24 U mm 72
długość 108 mm

rozstaw zamka -

regulacja brak

producent  LOB          

        

Zaczep płaski EUROPORTAL Z

szerokość D22 mm 72
długość 180 mm

rozstaw zamka 85/90/92 mm

regulacja brak

producent  DOM EURO-ELZETT         

        

Zaczep płaski EUROPORTAL R

szerokość D22 mm 72
długość 180 mm

rozstaw zamka 85/90/92 mm

regulacja brak

producent  DOM EURO-ELZETT          

        

Zaczep płaski EUROPORTAL S

szerokość D22 mm 72
długość 160 mm

rozstaw zamka -

regulacja brak

producent  DOM EURO-ELZETT          

        

Zaczep E

szerokość D24 U  mm 72
długość 221 mm

rozstaw zamka 92 mm

półka 6/8 mm

producent  ROMB SYSTEM        
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Zamki wpuszczane do PCV, ALU, STAL



OR

Zaczep E1 do elektrozaczepu 

szerokość D24 mm 72
długość 221 mm

rozstaw zamka 92 mm

połka 6/8 mm

producent  ROMB SYSTEM          Zaczep płaski Z/R

szerokość D22/24 mm 72
długość 220/245 mm

rozstaw zamka 92 mm

regulacja brak

producent  ROMB SYSTEM         

Zaczep płaski S 

szerokość D22/24 mm 72
długość 156/180mm

rozstaw zamka -

regulacja brak

producent  ROMB SYSTEM       Zaczep E-S

szerokość D24 U mm 72
długość 171 mm

rozstaw zamka - 

półka 6/8 mm

Zaczep TW Z

szerokość D35 mm 72
długość 221 mm

rozstaw zamka 92 mm

regulacja tak

Zaczep TW S

szerokość D35 mm 72
długość 131 mm

rozstaw zamka -

regulacja brak

producent ROMB SYSTEM          

Zaczep płaski

szerokość Dmm 72
długość mm

rozstaw zamka  mm

regulacja brak

producent  SOBINCO          Zaczep korytkowy

szerokość Dmm 72
długość mm

rozstaw zamka 

regulacja brak

producent  SOBINCO         

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

producent  ROMB SYSTEM       

producent  ROMB SYSTEM          

Zaczep MC35/ALUHARD 

szerokość D24 mm 72
długość 216 mm

rozstaw zamka 90/92 mm

półka 6/8 mm

producent  DOM METALPLAST          

        

Zaczep 35K

szerokość D24 mm 72
długość 126 mm

rozstaw zamka -

półka 6,8 mm

producent  DOM METALPLAST          

        

Zaczep 35Z 

szerokość D20/22/24 mm 72
długość 245 mm

rozstaw zamka 90/92 mm

regulacja brak

producent  DOM METALPLAST          

        

Zaczep 35S 

szerokość D20/22/24 mm 72
długość 180 mm

rozstaw zamka -

półka brak

producent  DOM METALPLAST          
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producent  ROMB SYSTEM



OR

Zamek ZW 1000

Zamek ZW 500

rozstaw D-72

dormas 50 mm

czoło 22 mm

orzech -

długość czoła 174 mm

opcje

kolory powłok

Zamek ZW 550

rozstaw D-72

dormas 50 mm

czoło 22  mm

orzech -

długość czoła 174 mm

opcje

kolory powłok

producent GERDA         producent GERDA          

Zamek ZZP

rozstaw D72 mm72

dormas 50 mm

czoło 20  mm

orzech 8 mm

długość czoła 220 mm

opcje

kolory powłok

Zamek  ZP

rozstaw D- 72

dormas 50 mm

czoło 20  mm

orzech -

długość czoła 149 mm 

opcje

kolory powłok

producent DOM METALPLAST         producent DOM METALPLAST         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozstaw D90 mm72

dormas 50 mm

czoło 22 mm

orzech 8 mm

długość czoła 240mm  

opcje

kolory powłok

Zamek ZW 3000

rozstaw D90 mm  72

dormas 65 mm

czoło 22  mm

orzech 8 mm

długość czoła 240 mm

opcje

kolory powłok

producent GERDA          producent GERDA          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 klasa

 

 klasa

 klasa
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Zamki wpuszczane BOLCOWE



OR

Zamek bolcowy Z

Zamek ZT 75/95

rozstaw D72 mm72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 220 mm

opcje

kolory powłok

Zamek Z200

rozstaw D-72

dormas 50 mm

czoło 20  mm

orzech -

długość czoła 160 mm

opcje

kolory powłok

producent LOB          producent LOB        

Zamek Z077/Z223

rozstaw D72/90 mm 72

dormas 50 mm

czoło 22  mm

orzech 8 mm

długość czoła 238 mm

opcje

kolory powłok

Zamek Z093

rozstaw D- 72

dormas 50 mm

czoło 22 mm

orzech -

długość czoła 193 mm

opcje

kolory powłok

producent S.A.B.          producent S.A.B.          

rozstaw D72 mm 72

dormas 65 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 260 mm 

opcje

kolory powłok

Zamek bolcowy S

rozstaw -

dormas 65 mm

czoło 20 mm

orzech -

długość czoła 190 mm

opcje

kolory powłok

producent DOM METALPLAST         producent DOM METALPLAST         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 klasa

 

 

  

 klasa
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producent DOM METALPLAST



OR

Zamek FIAM 648

rozstaw    85 mm72

dormas 63 mm

czoło  35 mm

orzech 8 mm

długość czoła 356 mm

opcje

kolory powłok

Zamek FIAM 678

rozstaw    85 mm72

dormas 63 mm

czoło  35 mm

orzech 8 mm

długość czoła 356 mm

opcje

kolory powłok

producent ISEO         producent ISEO          

Zamek KĘDZIORA

rozstaw D 85 mm72

dormas 50 mm

czoło 22  mm

orzech 8 mm

długość czoła 245 mm

opcje

kolory powłok

Zamki do drzwi chińskich

rozstaw  patrz cennik72

dormas Dpatrz cennik72
czoło Dpatrz cennik72
orzech Dpatrz cennik72
długość czoła Dpatrz cennik72 

opcje

kolory powłok

         producent KĘDZIORA         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 klasa

Zamek 2650

rozstaw D85 mm 72

dormas  68 mm

czoło  35 mm

orzech 8 mm 

długość czoła 367 mm 

opcje

kolory powłok

Zamek 2650 PE

rozstaw D85 mm 72

dormas  68 mm

czoło  35 mm

orzech 8 mm 

długość czoła 367 mm 

opcje

kolory powłok

producent DOM CR         producent DOM CR         

 
 

 

 

   

 klasa

 

   

 klasa

 

 

  

 klasa

akcesoria do zamka w cenniku 

akcesoria do zamka w cenniku 

akcesoria do zamka w cenniku 

akcesoria do zamka w cenniku 

akcesoria do zamka w cenniku 

producent CHINY         
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Zamki wpuszczane BOLCOWE



OR

    
 IN

FO
RM

AC
JA

   Jeśli masz pytania lub potrzebujesz 
      szczegółowe rysunki techniczne
          napisz lub zadzwoń do nas ! 

               biuro@centrumokuc.pl
       34 360 66 00   793 146 148 

Zaczep płaski Z

Zaczep MULTISTRONG Z regulacja Zaczep MULTISTRONG Sproducent DOM METALPLAST         

szerokość D24 mm 72

długość 170 mm

rozstaw zam. 72 mm

regulacja - 

kolory powłok  

Zaczep płaski Sproducent DOM METALPLAST         producent DOM METALPLAST         

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

szerokość D24 mm72

długość 100 mm

rozstaw zam. -

regulacja - 

kolory powłok  

szerokość D35 mm72

długość 260 mm

rozstaw zam. 72 mm

regulacja tak

kolory powłok  

szerokość D35 mm 72

długość 190 mm

rozstaw zam. -

regulacja - 

kolory powłok  

producent DOM METALPLAST         

35

producent DOM METALPLAST



OR

Zamek wielopunktowy bolcowy 2-wkładkowy

rozstaw D72 mm 72

dormas 55/65 mm

czoło 16/20 mm

orzech 8 mm 

długość czoła 1729/2300 mm 

opcje

kolory powłok

producent DOM METALPLAST        

 

 

 

   

 klasa

Zamek wielopunktowy hakowy 2-wkładkowy

rozstaw D72 mm 72

dormas 55/65 mm

czoło 16/20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 1729/2300 mm 

opcje

kolory powłok

producent DOM METALPLAST        

 

 

 

   

 klasa

Zamek wielopunktowy MULTISTRONG 2-wkładkowy

rozstaw D72 mm72

dormas 65 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm 

długość czoła 1729/2300 mm 

opcje

kolory powłok

producent DOM METALPLAST         

 

 

 

   

 klasa
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Zamki wpuszczane WIELOPUNKTOWE



OR

Zamek ZDL bolcowy/hakowy dwuwkładkowy

rozstaw D72 mm 72

dormas 55 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 2300 mm 

opcje

kolory powłok

producent  LOB         

 

 

 

   

 klasa

Zamek wielopunktowy bolcowy 1-wkładkowy

rozstaw D72/92 mm 72

dormas 55 mm

czoło 16/20 mm

orzech 8 mm 

długość czoła 2300 mm 

opcje

kolory powłok

producent KFV       

 

 

 

   

Zamek wielopunktowy bolcowy 2-wkładkowy

rozstaw D72/92 mm 72

dormas 55 mm

czoło 16/20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 2300 mm 

opcje

kolory powłok

producent KFV      
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producent  LOB



OR

Zamek wielopunktowy bolcowy 1-wkładkowy

rozstaw D72/92 mm 72

dormas 55 mm

czoło 16/20 mm

orzech 8 mm 

długość czoła 2300 mm 

opcje

kolory powłok

producent GU        

 

 

 

   

Zamek wielopunktowy bolcowy 2-wkładkowy

rozstaw D72/92 mm 72

dormas 55 mm

czoło 16/20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 2300 mm 

opcje

kolory powłok

producent GU        

 

 

 

   

Zamek wielopunktowy hakowy STV-F M2

rozstaw D72/92 mm72

dormas 55 mm

czoło 16/20 mm

orzech 8 mm 

długość czoła 2300 mm 

opcje

kolory powłok

producent WINKHAUS        
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Zamki wpuszczane WIELOPUNKTOWE



OR

Zamek wielopunktowy hakowy STV-FA M2

rozstaw D72/92 mm72

dormas 55 mm

czoło 16/20 mm

orzech 8 mm 

długość czoła 2300 mm 

opcje

kolory powłok

producent WINKHAUS         

 

 

 

   

Listwa zaczepowa z regulacją 

szerokość D20 mm 72
długość 2300 mm

rozstaw zamka 72 mm

regulacja tak

producent  DOM METALPLAST          Listwa antywyważeniowa producent  DOM METALPLAST         

Zaczep z regulacją główny 

szerokość D22/20 mm 72
długość 208 mm

rozstaw zamka 72/92 mm

regulacja tak

producent  KFV       Zaczep z regulacją dodatkowy

Zaczep główny z regulacją

szerokość D20 mm 72
długość 212 mm

rozstaw zamka 72/92 mm

regulacja tak

Zaczep dodatkowy z regulacją producent GU         

Zaczep z regulacją główny producent WINKHAUS          Zaczep z regulacją dodatkowy producent  WINKHAUS          

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

producent  KFV       

producent  GU          

 

 

 

szerokość D20 mm 72
długość 340 mm

rozstaw zamka 72 mm

regulacja tak

 

 

 

szerokość D20 mm 72
długość 120 mm

rozstaw zamka -

regulacja tak

szerokość D20 mm 72
długość 120 mm

rozstaw zamka -

regulacja tak

szerokość D20 mm 72
długość 120 mm

rozstaw zamka -

regulacja tak

szerokość D20 mm 72
długość 2300 mm

rozstaw zamka -

regulacja nie
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producent WINKHAUS



OR

Zamek B-TWO klucz

Zamek B-TWO wkładka

rozstaw D85 mm72

dormas 50 mm

czoło 18 mm

orzech 8 mm

długość czoła 190 mm

opcje

kolory powłok

Zaczep bez regulacji B-TWO

szerokość D20 mm72

długość 112 mm

głebokość 20  mm

regulacja brak

kolory powłok

producent BONAITI         producent BONAITI          

Zamek z regulacją B-TWO

szerokość D20 mm72

długość 112 mm

głebokość 20  mm

regulacja tak

kolory powłok

Zamek  B-ONE klucz

rozstaw D90 mm72

dormas 50 mm

czoło 20  mm

orzech -

długość czoła 149 mm 

opcje

kolory powłok

producent BONAITI         producent BONAITI         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozstaw D90 mm72

dormas 50 mm

czoło 18 mm

orzech 8 mm

długość czoła 190 mm  

opcje

kolory powłok

Zamek B-TWO wc

rozstaw     90 mm  72

dormas 50 mm

czoło 18  mm

orzech 8 mm

długość czoła 190 mm

opcje

kolory powłok

producent BONAITI         producent BONAITI        
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Zamki wpuszczane MAGNETYCZNE



OR

Zamek B-ONE wc

Zamek B-NO HA /wc

rozstaw D-72

dormas -

czoło 28 mm

orzech 6 mm

długość czoła 240 mm

opcje

kolory powłok

Zamek TUPAI 286

rozstaw D85 (bęb)/90 mm  72

dormas 50 mm

czoło 18  mm

orzech 8 mm

długość czoła 190 mm

opcje

kolory powłok

producent BONAITI         

Zamek KOLIBER-M

rozstaw D72 mm 72

dormas 50 mm

czoło 20  mm

orzech 8 mm

długość czoła 170 mm

opcje

kolory powłok

Zamek Z75 M

rozstaw D72 mm 72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 220 mm

opcje

kolory powłok

producent DOM METALPLAST          

rozstaw D90 mm 72

dormas 34/22 mm

czoło 22 mm

orzech - 

długość czoła 220 mm 

opcje

kolory powłok

Zamek B-ONE wkładka

rozstaw 85 mm

dormas 22 mm

czoło 22 mm

orzech -

długość czoła 156mm

opcje

kolory powłok

producent BONAITI                  

  

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

producent TUPAI       

producent LOB       

 

 

producent BONAITI         
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producent BONAITI



OR

Zamek IDEA BASE nawierzchniowy

Rygle IDEA BASE/PUSH góra/dół

szerokość D47 mm72

wysokość 123 mm

opcje

kolory powłok

Rygle IDEA BASE/PUSH bok/bok producent ISEO        producent ISEO        

 

 

 

 

szerokość D985/1285 mm72

kaseta wys. 145 mm

drążek 830/1130 mm

kaseta szer. 37 mm

klamka zew. tak  

opcje

kolory powłok

Pręty IDEA BASE/PUSH

długość     2400/3400 mm  72

opcje

kolory powłok

producent ISEO        producent ISEO        

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

szerokość D47 mm72

wysokość 123 mm

opcje

kolory powłok

 

 

  

 

 

 

Klamka IDEA

szerokość D36 mm72

wysokość 136 mm

opcje

kolory powłok

Pochwyt IDEA producent ISEO        producent ISEO        

 

 

  

 

 

 

szerokość D36 mm72

wysokość 136 mm

opcje

kolory powłok
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Zamki ANTYPANICZNE,AWARYJNE I P.POŻ



OR

Zamek IDEA PUSH nawierzchniowy

Zamek IDEA PAD 2 nawierzchniowy

szerokość D97 mm72

kaseta wys. 145 mm

panel 60 mm

kaseta szer. 37 mm

długość 2245 mm

opcje

kolory powłok

Zamek IDEA PAD 3 nawierzchniowy

szerokość D97 mm72

kaseta wys. 145 mm

panel 60  mm

kaseta szer. 37 mm

długość 2245 mm

opcje

kolory powłok

producent ISEO        

 Mocujący system BELVEDERE

szerokość

kaseta wys.

panel

kaseta szer.

długość 

opcje

kolory powłok

Zamknięcie INFILARE wpuszczany

rozstaw D72 mm 72

kaseta wys. 145 mm

szerokość 985/1285 mm

orzech 9 mm

kaseta szer. 37 mm

opcje

kolory powłok

producent ISEO        

szerokość D818/1143/1278 mm 72

kaseta wys. 145 mm

drążek 717/1042/1177 mm

kaseta szer. 37 mm 

klamka zew. tak 

opcje

kolory powłok

Zamek IDEA PAD 1 nawierzchniowy

szerokość 97 mm

kaseta wys. 145 mm

panel 60 mm

kaseta szer. 37 mm

klamka zew. tak

opcje

kolory powłok

producent ISEO        producent ISEO        

  

 

 

 

 

 

producent ISEO        

producent ISEO        

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 poszczególne elementy mocujące do szkła w cenniku 
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producent ISEO



OR

Zamknięcie PALMO wpuszczany

Zamek antypaniczny IS-214

rozstaw D72 mm72

dormas 65 mm

czoło 24 mm

orzech 9 mm

długość czoła 235 mm

opcje

kolory powłok

Zamek antypaniczny IS-212

funkcja zamek do skrzydła bienego

czoło 24 mm

orzech -

długość czoła 235 mm

kolory powłok

producent ISEO        producent ISEO        

Zamek p.poż IS-216 Zamek p.poż NEMEF

rozstaw D72 mm 72

dormas 65 mm

czoło 204 mm

orzech 9 mm

długość czoła 234 mm 

opcje

kolory powłok

producent NEMEF        producent ISEO        

 

szerokość D1050/1350 mm72

kaseta wys. 239 mm

drążek 830/1130 mm

kaseta szer. 37 mm

klamka zew. tak  

opcje

kolory powłok

Zamknięcie PUSH PALMO 

szerokość D811/1161 mm72

kaseta wys. 184 mm

drążek 741/1091 mm

kaseta szer. 35 mm

klamka zew. tak  

opcje

kolory powłok

producent ISEO        producent ISEO        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

rozstaw D72 mm72

dormas 65 mm

czoło 24 mm

orzech 9 mm

długość czoła 235 mm

opcje

kolory powłok

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

akcesoria do zamka w cenniku akcesoria do zamka w cenniku 

akcesoria do zamka w cenniku 
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Zamki ANTYPANICZNE,AWARYJNE I P.POŻ



OR

Zamek p.poż GBS

Zamek p.poż 72/55

rozstaw D72 mm72

dormas 55 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 235 mm

opcje

kolory powłok

Zamek CP100 nawierzchniowy

szerokość D1239 mm72

kaseta wys. 192 mm

drążek 1166 mm

kaseta szer. 36 mm

klamka zew. tak  

opcje

kolory powłok

producent DOM METALPLAST        

Zamek CP200 nawierzchniowy

szerokość D1239 mm72

kaseta wys. 192 mm

drążek 1166 mm

kaseta szer. 36 mm

długość 2650 mm 

opcje

kolory powłok

Zamek CP 300 nawierzchniowy

szerokość D1239 mm72

kaseta wys. 192 mm

drążek 1166 mm

kaseta szer. 36 mm

długość 2650 mm 

opcje

kolory powłok

producent DOM METALUX        

rozstaw D72 mm 72

dormas 65 mm

czoło 24 mm

orzech 9 mm 

długość czoła 235 mm 

opcje

kolory powłok

Zamek p.poż Z7 BF

rozstaw 72 mm

dormas 55 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 235mm

opcje

kolory powłok

producent ECO SCHULTE        

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

producent DOM METALUX        

producent DOM METALUX        

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

producent LOB        
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producent LOB



OR

Klamka MBE

Zamek PAD nawierzchniowy

szerokość D107 mm72

kaseta wys. 192mm

panel 52  mm

kaseta szer. 36 mm

długość 2650 mm

opcje

kolory powłok

Zamek TP100 nawierzchniowy producent DOM METALUX       producent DOM METALUX       

Zamek TP300 nawierzchniowy Zamek AFORA 1 nawierzchniowy

szerokość D932 mm72

kaseta wys. 188 mm

drążek 900 mm

kaseta szer. 44 mm

klamka zew. tak  

opcje

kolory powłok

producent DOM METALUX        producent DOM METALUX       

 

szerokość D36 mm72

wysokość 136 mm

opcje

kolory powłok

Uchwyt MBO 

szerokość D36 mm72

wysokość 136 mm

opcje

kolory powłok

producent DOM METALUX        producent DOM METALUX        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

szerokość D840 mm72

kaseta wys. 192mm

drążek wys. 77  mm

kaseta szer. 42 mm

klamka zew. tak

opcje

kolory powłok

szerokość D840 mm72

kaseta wys. 192mm

drążek wys. 77  mm

kaseta szer. 42 mm

długość 2650 mm

opcje

kolory powłok
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Zamki ANTYPANICZNE,AWARYJNE I P.POŻ



OR

    
 IN

FO
RM

AC
JA

   Jeśli masz pytania lub potrzebujesz 
      szczegółowe rysunki techniczne
          napisz lub zadzwoń do nas ! 

               biuro@centrumokuc.pl                      34 360 66 00   793 146 148 

Zamek AFORA 2 nawierzchniowy

Zamek AFORA 3 nawierzchniowy

szerokość D932 mm72

kaseta wys. 188 mm

drążek 900 mm

kaseta szer. 44 mm

długość 2400 mm 

opcje

kolory powłok

Zamek CP100 nawierzchniowy

szerokość D44 mm72

wysokość 232 mm

opcje

kolory powłok

producent DOM METALUX        

szerokość D932 mm72

kaseta wys. 188 mm

drążek 900 mm

kaseta szer. 44 mm

długość 2400 mm  

opcje

kolory powłok

Zamek p.poż Z7 BF

szerokość D44 mm72

wysokość 232 mm

opcje

kolory powłok

producent DOM METALUX        

  

 

 

 

 

 

 

producent DOM METALUX        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

producent DOM METALUX        
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producent DOM METALUX



OR

Zamek BRAMOWY

Zamek BRAMOWY

rozstaw D90 mm72

dormas 65 mm

czoło 32 mm

orzech 10 mm

długość czoła 300 mm

opcje

kolory powłok

Zamek F-40producent JANIA          

Zamek F-60 Zamek  H-35

rozstaw D-72

dormas 20 mm

czoło 19,5mm

orzech -

długość czoła 180 mm 

opcje

kolory powłok

 

  

 

 

rozstaw D90 mm72

dormas 65 mm

czoło 32 mm

orzech 10 mm

długość czoła 300 mm  

opcje

kolory powłok

Zamek BRAMOWY rolkowy

rozstaw D90 mm72

dormas 65 mm

czoło 32 mm

orzech 10 mm

długość czoła 300 mm  

opcje

kolory powłok

producent DOM METALPLAST        producent DOM METALPLAST        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

rozstaw D72 mm72

dormas 40 mm

czoło 22 mm

orzech 8 mm

długość czoła 188 mm

opcje

kolory powłok

 

rozstaw D72 mm72

dormas 60 mm

czoło 25 mm

orzech 8 mm

długość czoła 210 mm

opcje

kolory powłok

 

producent IMPORT          

producent IMPORT         

producent KOWAL          
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Zamki BRAMOWE,HAKOWE I PRZESUWNE



OR

Zamek H-40

Zamek H-60

rozstaw D72 mm72

dormas 28 mm

czoło 22 mm

orzech 8 mm

długość czoła 188 mm

opcje

kolory powłok

Zamek KASTEL 1

rozstaw D60 mm72

dormas -

szerokość 74  mm

orzech 8 mm

długość 168 mm

opcje

kolory powłok

producent KOWAL       

Zamek KASTEL 2

rozstaw D60 mm 72

dormas -

szerokość 74 mm

orzech 8 mm

długość 168 mm

opcje

kolory powłok

Zamek KASTEL 4

rozstaw D60 mm 72

dormas -

szerokość 74 mm

orzech 8 mm

długość 168 mm

opcje

kolory powłok

producent KOWAL          

rozstaw D-72

dormas 22,5 mm

czoło 25 mm

orzech - 

długość czoła 250 mm 

opcje

kolory powłok

Zamek H-50

rozstaw -

dormas 34 mm

czoło 22 mm

orzech -

długość czoła 185 mm

opcje

kolory powłok

producent KOWAL         

  

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

producent KOWAL       

producent KOWAL      

 

producent KOWAL         
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producent KOWAL



OR

Zamek ZR2

Kaseta do elektrozaczepu KE

szerokość D40 mm72

wysokość 268 mm

półka 19,5 mm

opcje

kolory powłok

Zaczep do furtki ZF1 producent METALIK         producent METALIK          

Zaczep dokręcany ZM1 Puszka do zamka ZZB1/ZZB3

szerokość D43 mm72

wysokość 180/185 mm

opcje

kolory powłok

producent METALIK          

 

 

 

 

rozstaw D-72

dormas -

czoło 26 mm

szerokość 45 mm

długość czoła 102 mm  

opcje

kolory powłok

Zamek ZR3 INOX

rozstaw D-72

dormas -

czoło 24 mm

szerokość 36,5 mm

długość czoła 48 mm  

opcje

kolory powłok

producent METALIK        producent METALIK      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szerokość D40 mm72

wysokość 163 mm

półka 19,5 mm

opcje

kolory powłok

szerokość D50 mm72

wysokość 260 mm

półka 19,5 mm

opcje

kolory powłok

producent POLSKA          
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Zamki BRAMOWE,HAKOWE I PRZESUWNE



OR

Puszka do zamka 72/50 ; 90/50

Zamek HAKOWY 56/45

rozstaw D56 mm72

dormas 45 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 180 mm

opcje

kolory powłok

Zamek do drzwi przeswnych LC 1

rozstaw D-72

dormas -

czoło  16  mm

orzech wc 4 mm

długość 160 mm

opcje

kolory powłok

producent DOM METALPLAST       

Zamek do drzwi przesuwnych LC 2

rozstaw D-72

dormas -

czoło 16 mm

orzech -

długość 160mm

opcje

kolory powłok

Zamek do drzwi przesuwnych ATZ

rozstaw D- 72

dormas -

czoło 16 mm

orzech -

długość 160 mm

opcje

kolory powłok

szerokość D83 mm72

wysokość 160/175 mm

opcje

kolory powłok

Puszka do zamka BRAMOWEGO

szerokość D114 mm72

wysokość 310 mm

opcje

kolory powłok

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

producent LINEA CALLI       

 

 

producent POLSKA        producent POLSKA        

producent ATZ        producent LINEA CALLI       
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producent POLSKA



OR

Zamek TYTAN ZX 

Zamek ZX 1000

rygiel D29 mm 72

szerokość 98 mm

wysokość 101 mm

opcje

kolory powłok

Zamek TYTAN ZXZ

rygiel D29 mm 72

szerokość 98 mm

wysokość 101 mm

opcje

kolory powłok

producent GERDA           producent GERDA       

        

Zamek TYTAN Z2

rygiel D29 mm 72

szerokość 98 mm

wysokość 101 mm

opcje

kolory powłok

Zamek TYTAN ZK 

rygiel D29 mm 72

szerokość 98 mm

wysokość 101 mm

opcje

kolory powłok

producent GERDA           producent GERDA    

        

 

rygiel D29 mm 72

szerokość 101 mm

wysokość 125 mm

opcje

kolory powłok

Zamek TYTAN ZX PLUS

rygiel D29 mm 72

szerokość 102 mm

wysokość 127,5 mm

opcje

kolory powłok

producent GERDA           

        

        

 

 

 

producent GERDA           

 

  

 

akcesoria do zamka w cenniku 

akcesoria do zamka w cenniku 

akcesoria do zamka w cenniku akcesoria do zamka w cenniku 

 

 

 

 klasa

 

 

  

 klasa

 

 

  

 klasa

 

 

  

 klasa

 

  

 klasa

 

 

 klasa

  

akcesoria do zamka w cenniku 
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Zamki WIERZCHNIE



OR

Zamek TYTAN ZE1

Zamek ZG 100/ZG 200

rygiel D29 mm 72

szerokość 94 mm

wysokość 68 mm

opcje

kolory powłok

Zamek YETI

rygiel D29 mm 72

szerokość 107 mm

wysokość 131 mm

opcje

kolory powłok

producet LOB           producent GERDA           

        

Zamek CYKLOP

rygiel D29 mm 72

szerokość 100 mm

wysokość 70 mm

opcje

kolory powłok

Zamek TAURUS

rygiel D29 mm 72

szerokość 100 mm

wysokość 60 mm

opcje

kolory powłok

producent LOB           producent LOB         

        

rygiel D37 mm 72

szerokość 150 mm

wysokość 80 mm

opcje

kolory powłok

Zamek ZN 100/ZN 200

rygiel D29 mm 72

szerokość 90,5 mm

wysokość 61 mm

opcje

kolory powłok

producent GERDA           

        

        

producet GERDA          

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 klasa

 

 

  

 

  

 klasa
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producet GERDA



OR

Zamek TB 51/TB 61

Zamek TB 52/TB 62

rygiel D27 mm 72

szerokość 95 mm

wysokość 54 mm

opcje

kolory powłok

Zamek TB 63

rygiel D27 mm 72

szerokość 95 mm

wysokość 54 mm

opcje

kolory powłok

producent LOB           producent LOB       

        

Zamek T-3

rygiel D55 mm 72

szerokość 72 mm

wysokość 97 mm

opcje

kolory powłok

Zamek ALFA 

rygiel D60 mm 72

szerokość 68 mm

wysokość 95 mm

opcje

kolory powłok

producent KOWAL           producent JANIA   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

rygiel D27 mm 72

szerokość 95 mm

wysokość 54 mm

opcje

kolory powłok

Zamek TZ 51

rygiel D27 mm 72

szerokość 85 mm

wysokość 54 mm

opcje

kolory powłok

producent LOB           

        

        

 

 

 

producent LOB           
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Zamki WIERZCHNIE



OR

Zamek BASTION

Zamek KRONOS

rygiel D27 mm 72

szerokość 90 mm

wysokość 54 mm

opcje

kolory powłok

Zamek ZSW

rygiel D27 mm 72

szerokość 90 mm

wysokość 54 mm

opcje

kolory powłok

producet FANA           

        

Zamek ZDM

rygiel D32 mm 72

szerokość 61 mm

wysokość 88 mm

opcje

kolory powłok

Zamek 2ZDF

rygiel D32 mm 72

szerokość 60 mm

wysokość 85 mm

opcje

kolory powłok

producent FANA          producent FANA         

        

 

 

  

 

 

 

 

 

rygiel D40 mm 72

szerokość 100 mm

wysokość 140 mm

opcje

kolory powłok

Zamek KOBRA

rygiel D45 mm 72

szerokość 120 mm

wysokość 140 mm

opcje

kolory powłok

        

        

 

 

 

 

  

 

 

 

 klasa

 

 

 

  

 klasa

  

 

  

producent IMPORT          

producent POLSKA           producent POLSKA           
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producent POLSKA



OR

Zamek DWUPIÓROWY

Zamek ZMB1

rygiel szer. D20 mm 72

szerokość 45 mm

wysokość 56 mm

opcje

kolory powłok

Zamek ZMB2

rygiel szer. D20 mm 72

szerokość 45 mm

wysokość 56 mm

opcje

kolory powłok

producent LOB           producent LOB       

        

Zamek ZMB3

rygiel szer. D22 mm 72

szerokość 59 mm

wysokość 45 mm

opcje

kolory powłok

Zamek ZMB4 

rygiel szer. D22 mm 72

szerokość 42 mm

wysokość 42 mm

opcje

kolory powłok

producent LOB           producent LOB   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

rygiel D30 mm 72

szerokość 90 mm

wysokość 60 mm

opcje

kolory powłok

Zamek WIEJSKI

rozstaw D90 mm 72

dormas 50 mm

czoło 20 mm

orzech 8 mm

długość czoła 240 mm

opcje

kolory powłok

producent DOM METALPLAST           

        

        

 

 

 

producent DOM EURO-ELZETT           
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Zamki MEBLOWE



OR

Zamek 30K

Zamek WPUSZCZANY

rygiel szer. D22 mm 72

szerokość 43 mm

wysokość 50 mm

opcje

kolory powłok

Zamek WIERZCHNI

rygiel szer. D25 mm 72

szerokość 38 mm

wysokość 58 mm

opcje

kolory powłok

        

Zamek BARKOWY

rygiel szer. D- 72

szerokość -

wysokość -

opcje

kolory powłok

Zamek SISO ŻALUZJOWY

rygiel szer. D13 mm 72

szerokość 31 mm

wysokość 31 mm

opcje

kolory powłok

producent SISO           

        

 

    CENNIK STRONA

 

 

 

rygiel szer. D25 mm 72

szerokość 50 mm

wysokość 65 mm

opcje

kolory powłok

Zamek AVES

rygiel szer. D 20 mm 72

szerokość  40 mm

wysokość  50 mm

opcje

kolory powłok

        

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

producent DOM METALPLAST           producent IMPORT           

producent POLSKA           producent POLSKA           

producent POLSKA           
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producent IMPORT



OR

Zamek CL 2036

długość D41,5 mm 72
średnica fi 19

klasa antywłam 6.1

rygiel wysuwany

producent  GERDA         

Zamek CL 2040

długość D35,5 mm 72
średnica fi 19

klasa antywłam 6.2

rygiel wysuwany

producent  GERDA         

Zamek CL 2041

długość D37,4 mm 72
średnica fi 18,8

klasa antywłam 6.2

rygiel wysuwany

producent  GERDA         Zamek CL 2203

długość D33,2 mm 72
średnica fi 22

klasa antywłam 6.1

rygiel obrotowy 90-180

producent  GERDA         

Zamek CL 2203 CX

długość D36,2 mm 72
średnica fi 35

klasa antywłam 6.2

rygiel obrotowy 90-180

producent  GERDA         Zamek CL 2204

długość D33,2 mm 72
średnica fi 22

klasa antywłam 6.1

rygiel obrotowy 360

producent  GERDA         

Zamek CL 2204 CX

długość D36,2 mm 72
średnica fi 35

klasa antywłam 6.2

rygiel obrotowy 360

producent  GERDA         

Zamek 25300

rygiel D55 mm 72
średnica 19 mm

długość 30 mm

zabierak różne kształty

producent DOM RONIS           

 

Zamek CL 1938

długość D40,2 mm 72
średnica fi 25

klasa antywłam 3.0

rygiel wysuwany

producent  GERDA         

Zamek CL 2037

długość D27,5 mm 72
średnica fi 19

klasa antywłam 6.2

rygiel wysuwany

producent  GERDA         

 

 

Zamek SERIA 2

rygiel D45 mm 72
średnica 19 mm

długość 27 mm

zabierak różne kształy

producent  DOM RONIS         

Zamek 22500 pod kłódkę

rygiel D35 mm 72
średnica 19 mm

długość 19,5 mm

zabierak różne kształy

producent DOM RONIS           

 

 

różne wersje zamka patrz cennik różne wersje zamka patrz cennik 

różne wersje zamka patrz cennik 
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Zamki KRZYWKOWE - KASETOWE



OR

Zawias 23100

rygiel szer. Dpatrz cennik 72
średnica FI 88

wysokość -

producent  DOM RONIS          Zamek 23500

rygiel szer. Dpatrz cennik 72
średnica 85 mm

wysokość 85 mm

producent  DOM RONIS          

Zamek C4 klucz programujący

rygiel D45 mm 72
średnica 55 mm

grubość 25 mm

system klucz programujący

producent  DOM RONIS          Zamek X 5250

rygiel D35 mm 72
średnica 16,5 mm

długość 20 mm

Zamek 1003

rygiel      20 mm 72
średnica  19 mm

długość  35 mm

Zamek EUROLOCK

rygiel D 45 mm 72
średnica  19 mm

długość  28 mm

producent EUROLOCK          

Zamek ZKP 4

rygiel D32,5 mm 72
średnica 22 mm

długość 19 mm

producent  LOB       Zamek ZKP 2 

rygiel D31,7 mm 72
średnica 30 mm

długość 22,5 mm

producent  LOB       

Zamek ZKP 6

rygiel D25,5 mm 72
średnica 23 mm

długość 23 mm

producent  LOB       Zamek ZK2

rygiel D32 mm 72
średnica 30 mm

długość 20,7 mm

producent  LOB       

Zamek ZKT 2

rygiel D41 mm 72
średnica 38 mm

długość 30,5 mm

producent  LOB       Zamek ZG 02 

rygiel szer. D10 mm 72
wysokość 33 mm

szerokość 110 mm

producent  LOB       

producent  SISO      

producent  SISO         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

różne wersje zamka patrz cennik 
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producent  DOM RONIS





Zawiasy z serii Exacta posiadają regulację w trzech płaszczyznach 
bez konieczności demontażu skrzydła drzwiowego. 
Dzięki regulacji ciężar drzwi zostaje równomiernie rozłożony 
na wszystkich zawiasach, gwarantując ich wieloletnią, prawidłową pracę. 

Zawiasy wkręcane marki
- regulacja w trzech płaszczyznach.

Regulacja pionowa

Regulacji dokonuje się za pomocą 
klucza imbusowego. Obracając imbus 
podnosimy lub opuszczamy górną 
część zawiasu.

Regulacja pozioma

Regulacji dokonuje się za pomocą 
klucza imbusowego. Umożliwia 
to precyzyjne ustawienie skrzydła 
w stosunku do ościeżnicy. Trzpień 
może być wkręcony w każdy rodzaj 
drewna.

Łożyskowane gniazdo

Łożyskowane gniazdo trzpienia 
zawiasu ułatwia precyzyjną regulację, 
niezmienną z upływem czasu.

Nylonowa wkładka

Górna część zawiasu 
jest łożyskowana na kulce, 
co zmniejsza tarcie. Dodatkowo 
w tej części zawiasu znajduje 
się nylonowa  wkładka, dzięki 
czemu materiał zawiasu 
nie ulega zużyciu, nawet 
w przypadku ciężkich skrzydeł.

Regulacja głębokości

Regulacji dokonuje się za pomocą 
klucza imbusowego. Umożliwia 
to precyzyjne ustawienie skrzydła 
w stosunku do ościeżnicy.

Jak rozpoznać 
oryginalne zawiasy?

Oryginalne zawiasy 
OTLAV EXACTA Ø14,  
Ø16 posiadają znak CE 
wybity na górnej części 
zawiasu. Na dolnej części 
znajduje się znak



OR

Zawias 3D EXACTA 16

średnica D16 mm 72
wysokość 80-85 mm

regulacja tak

śruba dł. 45 mm

producent  OTLAV         

        

Zawias 3D EXACTA 20

średnica D20 mm 72
wysokość 107,5-112,5 mm

regulacja tak

śruba dł. 55 mm

producent  OTLAV         

        

Zawias 2D EXACTA 14

średnica D14 mm 72
wysokość 79,5-82,5 mm

regulacja tak 2D

śruba dł. 38 mm

producent  OTLAV          

        

Zawias 3D EXACTA 20 blokada 

średnica D20 mm 72
wysokość 107,5-112,5 mm

regulacja tak

śruba dł. 55 mm

producent  OTLAV          

        

Zawias ALMAX 499 z unoszeniem

średnica D16 mm 72
wysokość 97-102 mm

regulacja tak

śruba dł. 45 mm

producent  OTLAV          

        

Zaczep EXACTA 488 z zamykaniem

średnica D16 mm 72
wysokość 82 mm

regulacja tak 2D

śruba dł. 57 mm

producent  OTLAV          

        

Zawias URSUS

średnica D18 mm 72
wysokość 102-107 mm

regulacja tak

śruba dł. 57 mm

producent  OTLAV         

        

Zawias 55 130

średnica D13 mm 72
wysokość 44,2 mm

regulacja brak

śruba dł. 35 mm

producent  OTLAV          

        

Zawias 55 140

średnica D14 mm 72
wysokość 48,2 mm

regulacja brak

śruba dł. 40 mm

producent  OTLAV          

        

Zawias 55 160

średnica D16  mm 72
wysokość 52,2 mm

regulacja brak

śruba dł. 47 mm

producent  OTLAV        

        

Zawias 3D EXACTA 14

średnica D14 mm 72

wysokość 79,5-82,5 mm

regulacja tak 

śruba dł. 38 mm

kolory powłok

producent OTLAV  

        

 

 

 

osłonki ozdobne do wszystkich modeli zawias patrz strona 73 
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Zawiasy WKRĘCANE



OR

Zawias 100 135 

średnica D13,5 mm 72
wysokość 63,2 mm

regulacja brak

śruba dł. 50 M7x2 mm

producent  OTLAV          Zawias 100 150

średnica D15 mm 72
wysokość 80,2 mm

regulacja brak

śruba dł. 50 M7x2 mm

producent  OTLAV         

Zawias 190 130 

średnica D22/13 mm 72
wysokość 90,2 mm

regulacja brak

śruba dł. 35 mm

producent  OTLAV       Zawias 190 140

średnica D14 mm 72
wysokość 94,2,2 mm

regulacja brak

śruba dł. 40 mm

Zawias 190 160

średnica D16 mm 72
wysokość 104,2 mm

regulacja brak

śruba dł. 47 mm

Zawias 221 150

średnica D15 mm 72
wysokość 136,2 mm

regulacja tak 2D

śruba dł. 50 mm

producent OTLAV          

Zawias 300 130

średnica D13 mm 72
wysokość 38,4 mm

regulacja brak

śruba dł. 35 mm

producent  OTLAV       Zawias 300 140 

średnica D14 mm 72
wysokość 41,1 mm

regulacja brak

śruba dł. 40 mm

producent  OTLAV          

Zawias 300 160 

średnica D16 mm 72
wysokość 45,9 mm

regulacja brak

śruba dł. 47 mm

producent  OTLAV          Zawias 320 150

średnica D15 mm 72
wysokość 74 mm

regulacja 42 mm

śruba dł. brak

producent  OTLAV          

Zawias 320 160

średnica D16 mm 72
wysokość 62 mm

regulacja brak

śruba dł. 40/51 mm

producent  OTLAV          Zawias 320 180 

średnica D18 mm 72
wysokość 61 mm

regulacja brak

śruba dł. 40/60 mm

producent  OTLAV          

producent  OTLAV       

producent  OTLAV          
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producent  OTLAV



OR

Zawias 335 150

średnica D15 mm 72
wysokość 96,5 mm

regulacja brak

śruba dł. 50 mm

producent  OTLAV         

        

Zawias P08 160

średnica D16 mm 72
wysokość 85 mm

regulacja brak

śruba dł. 48 mm

producent  OTLAV         

        

Zawias P09 130

średnica D13 mm 72
wysokość 68 mm

regulacja brak

śruba dł. 35 mm

producent  OTLAV          

        

Zawias P50 150 M7

średnica D15 mm 72
wysokość 83 mm

regulacja brak

śruba dł. 40 mm

producent  OTLAV          

        

Zawias P50 150 

średnica D15 mm 72
wysokość 83 mm

regulacja brak

śruba dł. brak

producent  OTLAV          

        

Zaczep BIXACTA 482 160

średnica D16 mm 72
wysokość 150 mm

regulacja tak 3D

śruba dł. brak

producent  OTLAV          

        

Zawias BIXACTA 483 160

średnica D16 mm 72
wysokość 150 mm

regulacja tak 3D

śruba dł. brak

producent  OTLAV         

        

Zawias 55 140

średnica D14 mm 72
wysokość 48,2 mm

regulacja brak

śruba dł. 40 mm

producent  OTLAV          

                

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Zawias 320 200

średnica D20 mm 72
wysokość 83 mm

regulacja brak

śruba dł. 44/60 mm

producent  OTLAV         

        

Zawias 102 150

średnica D15 mm 72
wysokość 80,5 mm

regulacja brak

śruba dł. 50 mm

producent  OTLAV         

 

 

Zawias regulowany 14

średnica D14 mm 72

wysokość 82-86 mm

regulacja tak 3D

śruba dł. 38 mm

kolory powłok

producent POL-SOFT  

        

 

 

 

osłonki ozdobne do wszystkich modeli zawias patrz strona 73  
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Zawiasy WKRĘCANE



OR

Zawias regulowany 16

średnica D16 mm 72
wysokość 82-86 mm

regulacja tak 3D

śruba dł. 45 mm

producent  POL-SOFT          Zawias regulowany 20

średnica D20 mm 72
wysokość 109-112 mm

regulacja tak 3D

śruba dł. 55 mm

producent  POL-SOFT         

Zawias 13,5X60 

średnica 13,5 mm 72
wysokość 52 mm

regulacja brak

śruba dł. 50 mm

producent  POL-SOFT       Zawias 12X50

średnica D12 mm 72
wysokość 40 mm

regulacja brak

śruba dł. 50 mm

Zawias M10X1 

średnica D13,5 mm 72
wysokość 26 mm

regulacja brak

śruba dł. 25 mm

Zawias 13,5X60 M7

średnica D13,5 mm 72
wysokość 80 mm

regulacja brak

śruba dł. 50 mm

producent POL-SOFT          

Zawias 15 M7

średnica D15 mm 72
wysokość 80 mm

regulacja brak

śruba dł. 50 mm

producent  POL-SOFT       Zawias 13,5X60 Z WKRĘTEM 

średnica D13,5 mm 72
wysokość 72 mm

regulacja brak

śruba dł. 44 mm

producent  POL-SOFT          

Zawias RETRO 16 

średnica D16 mm 72
wysokość 108 mm

regulacja brak

śruba dł. 45/50 mm

producent  POL-SOFT          Zawias TRÓJCZŁONOWA 14

średnica D14 mm 72
wysokość 60 mm

regulacja brak

śruba dł. 37 mm

producent  POL-SOFT          

Zawias TRÓJCZŁONOWA 16

średnica D16 mm 72
wysokość 61 mm

regulacja brak

śruba dł. 40/55 mm

producent  POL-SOFT          Zawias TRÓJCZŁONOWA 20

średnica D20 mm 72
wysokość 86 mm

regulacja brak

śruba dł. 45/60 mm

producent  POL-SOFT          

producent  POL-SOFT      

producent  POL-SOFT          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

dostępna w podziale na część górną i dolną - patrz cennik 

dostępna w podziale na część górną i dolną - patrz cennik 

dostępna w podziale na część górną i dolną - patrz cennik dostępna w podziale na część górną i dolną - patrz cennik 
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producent  POL-SOFT



OR

Zawias KUBICA 6700 NOWY MODEL

Zawias KUBICA 6300

nośność 2/3 zawias D60/60 kg 72

grubość min drzwi 45 mm

szerokość 32/30 mm skrz./oścież

wysokość 130 mm

głebokość 45/30 mm skrz./oścież.

cechy szczególne do drzwi z opaską  
bezprzylgowych

kolory powłok

Zamek KUBICA 27

nośność 2/3 zawias D60/60 kg 72

grubość min drzwi 35 mm

szerokość 27/27 mm skrz./oścież

wysokość 120 mm

głebokość 40/30 mm skrz./oścież.

cechy szczególne
montowany              

symetrycznie w skrzy-
dle bezprzylgowym

kolory powłok

producent KOBLENZ           producent KOBLENZ       

        

Zawias KUBICA 5080

nośność 2/3 zawias D80/100 kg 72

grubość min drzwi 40 mm

szerokość 28/28 mm skrz./oścież

wysokość 160 mm

głebokość 34/31 mm skrz./oścież.

cechy szczególne
zamiennik zawiasu 
TECTUS 340 drzwi 

bezprzylgowe

kolory powłok

Zawias KUBICA 2400 

nośność 2/3 zawias D40/52 kg 72

grubość min drzwi 25 mm

szerokość 18/21 mm skrz./oścież

wysokość 155 mm

głebokość 27/24 mm skrz./oścież.

cechy szczególne do drzwi z odwróconą 
przylgą

kolory powłok

producent KOBLENZ           producent KOBLENZ   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zawias KUBICA 6200 NOWY MODEL

nośność 2/3 zawias D45/60 kg 72

grubość min drzwi 32 mm

szerokość 23/23 mm skrz./oścież

wysokość 95 mm

głebokość 30/30 mm skrz./oścież.

cechy szczególne do drzwi                       
bezprzylgowych

kolory powłok

producent KOBLENZ           

        

        

 

 

 

producent KOBLENZ           

 

 

nośność 2/3 zawias D50/70 kg 72

grubość min drzwi 40 mm

szerokość 29/29 mm skrz./oścież

wysokość 111,5 mm

głebokość 37/20 mm skrz./oścież.

cechy szczególne
płytka część do 

ościeżnicy - 20,7 do 
drzwi bezprzylgowych

kolory powłok
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Zawiasy NIEWIDOCZNE 



OR

Zawias KUBIKUADRA 3000

Zawias KU-BI7 7000

nośność 2/3 zawias D40/50 kg 72

grubość min drzwi 35 mm

szerokość 26/26 mm skrz./oścież

wysokość 120 mm

głebokość 22/22 mm skrz./oścież.

cechy szczególne do drzwi przylgowych

kolory powłok

Zawias KU-BI7 7080

nośność 2/3 zawias D80/100 kg 72

grubość min drzwi 40 mm

szerokość 30/30 mm skrz./oścież

wysokość 160 mm

głebokość 31/31 mm skrz./oścież.

cechy szczególne do drzwi przylgowych

kolory powłok

        

Zawias KU-BI7 7120

nośność 2/3 zawias D120/140 kg 72

grubość min drzwi 40 mm

szerokość 32/32 mm skrz./oścież

wysokość 200 mm

głebokość 33/33 mm skrz./oścież.

cechy szczególne do drzwi przylgowych

kolory powłok

Zawias KU-BI 7200

nośność 2/3 zawias D200/300 kg 72

grubość min drzwi 40 mm

szerokość 32/32 mm skrz./oścież

wysokość 230 mm

głebokość 33/33 mm skrz./oścież.

cechy szczególne do bardzo ciężkich 
drzwi przylgowych

kolory powłok

producent KOBLENZ           

        

 

 

 

nośność 2/3 zawias D45/60 kg 72

grubość min drzwi 45 mm

szerokość 31/31 mm skrz./oścież

wysokość 140 mm

głebokość 45/30 mm skrz./oścież.

cechy szczególne do drzwi przylgowych

kolory powłok

Zawias KUBICENTER

nośność 2/3 zawias D40/52 kg 72

grubość min drzwi 35 mm

szerokość 24/24 mm skrz./oścież

wysokość 110 mm

głebokość 25/21 mm skrz./oścież.

cechy szczególne do drzwi przylgowych

kolory powłok

        

        

 

 

  

 

 

producent KOBLENZ           producent KOBLENZ           

producent KOBLENZ           

producent KOBLENZ           

 

 

  

 

 

 

 

 

producent KOBLENZ           

 

 

67

producent KOBLENZ



OR

Zawias KU-BI7 TWIST 2000

Zawias INVISACTA 230

nośność 2/3 zawias D60/75 kg 72

grubość min drzwi 30 mm

szerokość 23/23 mm skrz./oścież

wysokość 120 mm

głebokość 30/21 mm skrz./oścież.

cechy szczególne do drzwi z odwróconą 
przylgą

kolory powłok

Zamek INVISACTA 300

nośność 2/3 zawias D60/70 kg 72

grubość min drzwi 36 mm

szerokość 30/30 mm skrz./oścież

wysokość 120 mm

głebokość 30/21 mm skrz./oścież.

cechy szczególne
płytka część do 

ościeżnicy - 21 do 
drzwi bezprzylgowych

kolory powłok

producent OTLAV           producent OTLAV       

        

Zawias 1078 CEMON

nośność 2/3 zawias D80/90 kg 72

grubość min drzwi 40 mm

szerokość 29/29 mm skrz./oścież

wysokość 111 mm

głebokość 36/36 mm skrz./oścież.

cechy szczególne do drzwi                             
bezprzylgowych

kolory powłok

Zawias 978 CEMON 

nośność 2/3 zawias D40/55 kg 72

grubość min drzwi 30 mm

szerokość 23/23 mm skrz./oścież

wysokość 95 mm

głebokość 30/30 mm skrz./oścież.

cechy szczególne do drzwi                      
bezprzylgowych

kolory powłok

producent POL-SOFT           producent POL-SOFT   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zawias KUBIKINA 6100

nośność 2/3 zawias D10,5/14 kg 72

grubość min drzwi 18 mm

szerokość 14/14 mm skrz./oścież

wysokość 72 mm

głebokość 16/16 mm skrz./oścież.

cechy szczególne do płyt meblowych

kolory powłok

producent KOBLENZ           

        

        

 

 

 

producent KOBLENZ           

 

 

nośność 2/3 zawias D60/60 kg 72

grubość min drzwi 40 mm

szerokość 30/30 mm skrz./oścież

wysokość 160 mm

głebokość 64/31 mm skrz./oścież.

cechy szczególne z systemem 
samozamykającym

kolory powłok

 

w komplecie osłonki maskujące w komplecie osłonki maskujące 
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Zawiasy NIEWIDOCZNE 



OR

Zawias ESTETIC 40 CEMON

Zawias TECTUS 240 3D

nośność 2/3 zawias D40/60 kg 72

grubość min drzwi 30 mm

szerokość 18/21 mm skrz./oścież

wysokość 155 mm

głebokość 24/27 mm skrz./oścież.

cechy szczególne do drzwi                              
bezprzylgowych

kolory powłok

Zawias TECTUS 340 3D

nośność 2/3 zawias D80/100 kg 72

grubość min drzwi 40 mm

szerokość 28/28 mm skrz./oścież

wysokość 160 mm

głebokość 31/35 mm skrz./oścież.

cechy szczególne do drzwi                              
bezprzylgowych

kolory powłok

        

Zawias TECTUS 540 3D

nośność 2/3 zawias D120/160 kg 72

grubość min drzwi 40 mm

szerokość 32/32 mm skrz./oścież

wysokość 200 mm

głebokość 36/36 mm skrz./oścież.

cechy szczególne do drzwi                              
bezprzylgowych

kolory powłok

Zawias TECTUS 380 3D

nośność 2/3 zawias D60/90 kg 72

grubość min drzwi 40 mm

szerokość 20/26 mm skrz./oścież

wysokość 190 mm

głebokość 26/28 mm skrz./oścież.

cechy szczególne do drzwi                              
przylgowych

kolory powłok

producent SIMONSWERK           

        

 

 

 

nośność 2/3 zawias D40/60 kg 72

grubość min drzwi 30 mm

szerokość 23/23 mm skrz./oścież

wysokość 115 mm

głebokość 22/21 mm skrz./oścież.

cechy szczególne do drzwi                              
bezprzylgowych

kolory powłok

Zawias ESTETIC 100 CEMON

nośność 2/3 zawias D100/130 kg 72

grubość min drzwi 40 mm

szerokość 28/28 mm skrz./oścież

wysokość 160 mm

głebokość 35/35 mm skrz./oścież.

cechy szczególne do drzwi                              
bezprzylgowych

kolory powłok

        

        

 

 

  

 

 

producent POL-SOFT           producent POL-SOFT           

producent SIMONSWERK           

producent SIMONSWERK          

 

 

  

 

 

 

 

 

producent SIMONSWERK           
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producent POL-SOFT



OR

Zawias BAKA 2D 20

 

 

 

Zawias BAKA PROTECT 3D

nośność 3 zawias D130 kg 72

grubość min drzwi 40 mm

szerokość 42/52 mm skrz./oścież

wysokość 120 mm

średnica czopa 20 mm

cechy szczególne
do drzwi                             

zewnętrznych          
regulacja 3D

kolory powłok

producent SIMONSWERK           

        

 

 

 

producent SIMONSWERK           

nośność 3 zawias D130 kg 72

grubość min drzwi 40 mm

szerokość 42/52 mm skrz./oścież

wysokość 120 mm

średnica czopa 20 mm

cechy szczególne
do drzwi                             

zewnętrznych         
regulacja 2D

kolory powłok

  opcje   :   FD - z uszczelką przebiegającą w przyldze skrzydła poprzez korpus zawiasu     MSTS - z zabezpieczeniem czopa przed wybiciem

Zawias 76 X 102 

szerokość D76 mm 72
wysokość 102 mm

średnica czopa 12 mm

kąt/promień R8

Zawias 76 X 102  INOX

szerokość D76 mm 72
wysokość 102 mm

średnica czopa 12 mm

kąt/promień R8

producent  IMPORT          

Zawias 76 X 102 PROSTY INOX

szerokość D76 mm 72
wysokość 102 mm

średnica czopa 12 mm

kąt/promień 90

producent  IMPORT          Zawias 76 X 102 PROSTY  

szerokość D76 mm 72
wysokość 102 mm

średnica czopa 12 mm

kąt/promień 90

producent  IMPORT          

Zawias 76 X 76 PROSTY INOX

szerokość D76 mm 72
wysokość 76 mm

średnica czopa 12 mm

kąt/promień 90

producent  IMPORT          Zawias 76 X 76 PROSTY 

szerokość D76 mm 72
wysokość 76 mm

średnica czopa 12 mm

kąt/promień 90

producent  IMPORT          

Zawias 76 X 76 INOX

szerokość D76 mm 72
wysokość 76 mm

średnica czopa 12 mm

kąt/promień R8

producent  IMPORT          Zawias 76 X 76

szerokość D76 mm 72
wysokość 76 mm

średnica czopa 12 mm

kąt/promień R8

producent  IMPORT          

producent  IMPORT          
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Zawiasy SPLATANE, ROZŁĄCZNE 



OR

Zawias 70 X 120

szerokość D70 mm 72
wysokość 120 mm

średnica czopa 14 mm

kąt/promień R8

producent  IMPORT          Zawias 70 X 120 PROSTY

szerokość D70 mm 72
wysokość 120 mm

średnica czopa 14 mm

kąt/promień 90

producent  IMPORT          

Zawias NORDEX

szerokość D98 mm 72
wysokość 78-82 mm

średnica czopa 16 mm

kąt/promień R8

producent  OTLAV          Zawias POMELLAS

szerokość D65 mm 72
wysokość 79,5-82,5 mm

średnica czopa 14 mm

kąt/promień R8

Zawias WAHADŁOWY  

wysokość mm D75,100,125,150,175,200 72
kierunek dwukierunkowy

Zawias WAHADŁOWY 

wysokość mm D75,100,125,150,175,200 72
kierunek dwukierunkowy

producent IBFM          

Zawias samozamykający 1892

szerokość D78 mm 72
wysokość 92,5 mm

średnica czopa 12 mm

kąt/promień R8

producent  TUPAI       Zawias WAHADŁOWY ALU 118

wysokość mm D125  72
kierunek do profili ALU 40 mm

producent  IBFM          

Zawias WAHADŁOWY ALU 138 

wysokość mm D180 72
kierunek do profili ALU

producent  IBFM          Zawias 543

nośność 2szt D160 kg 72
wysokość 155 mm

czop 18 mm

opcje spężyna zamykająca

producent  IBFM          

Zawias 443

nośność 2szt D160 kg 72
wysokość 158 mm

czop 18 mm

opcje spężyna zamykająca

producent  IBFM          

producent  OTLAV          

producent  DOM METALPLAST          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

Zawias WAHADŁOWA POJ.

wysokość mm D75,100,125 72
kierunek jednokierunkowy

producent  DOM METALPLAST          

 

 

 

 

 

dostępne inne modele - patrz cennik 
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producent  IMPORT



OR

Zawias WX 2 NIESYMETRYCZNY

Zawias WX 2 KĄTOWY

rozstaw otworów D63 mm 72

rozstaw A do osi 21 mm

rozstaw B do osi 42 mm

kolory powłok

Zawias WX 3 NIESYMETRYCZNY

rozstaw otworów D67 mm 72

rozstaw A do osi 21 mm

rozstaw B do osi 46 mm

kolory powłok

producent WALA           producent WALA      

        

Zawias WX 3 SYMETRYCZNY

rozstaw otworów D92 mm 72

rozstaw A do osi 46 mm

rozstaw B do osi 46 mm

kolory powłok

Zawias WX 3 KĄTOWY

rozstaw otworów D63 mm 72

rozstaw A do osi 21 mm

rozstaw B do osi 42 mm

kolory powłok

producent WALA          producent WALA   

        

Zawias WX 2 SYMETRYCZNY

rozstaw otworów D92 mm 72

rozstaw A do osi 46 mm

rozstaw B do osi 46 mm

kolory powłok

producent WALA           

        

        

  

producent WALA          

rozstaw otworów D67 mm 72

rozstaw A do osi 21 mm

rozstaw B do osi 46 mm

kolory powłok

w komplecie osłonki maskujące 
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Zawiasy do PCV i ALU 



OR

Szablon S1

Szablon S3 Zestaw mocujący do WX 2

        

Zawias mcoujący do WX 3 Dyble do zawiasów WX producent WALA                     

        

 

Szablon S2

        

        

  

producent WALA          producent WALA                    

producent WALA          

producent WALA                   

  

 

producent WALA          

różne wersje - patrz cennik 

różne wersje - patrz cennik różne wersje - patrz cennik 
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producent WALA
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Zawias TOCZONY STANDARD

szerokość Dpatrz cennik 72
wysokość patrz cennik

producent  IMPORT          Zawias TOCZONY Z KULKĄ

szerokość Dpatrz cennik 72
wysokość patrz cennik

producent  IMPORT          

Zawias  BUDOWLANY

szerokość D50 mm 72
długość mm 100,150,200,250,300,350

producent  POLSKA          Zawias PASOWY

szerokość mm D30,40,50,6072
długość mm 250,300,400,500,600,800

Zawias PASOWY OZDOBNY   

szerokość mm D30,40,50,60 72
długość mm 250,300,400,500,600,800

Zaczep FI 9 

szerokość D30 mm 72
wysokość 60 mm

producent  POLSKA            

Zawias OKIENNICOWY  S01

szerokość D250 mm 72
wysokość 220 mm

producent  POLSKA          Zawias OKIENNICOWY S02

szerokość D35 mm 72
wysokość 115 mm

producent  POLSKA               

Zawias ALTANOWY  S03

szerokość D90 mm 72
długość 200,250,300 mm

producent  POLSKA          Zawias OKIENNICOWY KO1

szerokość D170 mm 72
wysokość 223 mm

producent  POLSKA          

Zawias OKIENNICOWY KO2

szerokość D30 mm 72
wysokość 85 mm

producent  POLSKA          

producent  POLSKA          

producent  POLSKA                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawias OKIENNICOWY KO3

szerokość D30 mm 72
wysokość 170 mm

producent  POLSKA                  

 

 

różne wymiary - patrz cennik różne wymiary - patrz cennik 

różne wymiary - patrz cennik 

Zawiasy TOCZONE, BUDOWLANE 
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Nasadka na zawias STANDARD

średnica D14,16,20 mm 72
materiał aluminium + powłoka

do zawias OTLAV, POL-SOFT

kompletacja 2szt

producent  IMPORT          Nasadka na zawias PREMIUM

średnica D14,16,20 mm 72
materiał mosiądz + powłoka

do zawias OTLAV, POL-SOFT

kompletacja 1szt

producent  OTLAV          

Nasadka na zawias RETRO

średnica D14,16,20 mm 72
materiał mosiądz + powłoka

do zawias OTLAV, POL-SOFT

kompletacja 1szt

producent  OTLAV          Nasdka na zawias NYLON

średnica D14,16,20 mm 72
materiał tworzywo + powłoka

do zawias OTLAV, POL-SOFT

kompletacja 1szt

Nasadka na zawias ALU 

średnica D14,16,20 mm 72
materiał aluminium + powłoka

do zawias OTLAV, POL-SOFT

kompletacja 1szt

Nasadka na zawias BAKA

średnica BAKA 
materiał tworzywo+powłoka

do zawias BAKA

kompletacja 1kpl

producent SIMONSWERK          

Nasadka na zawias OTLAV 320

wysokość mm D75,100,125,150 72
kierunek dwukierunkowy

producent  OTLAV       Obejma zawiasy metal

do śrub DM7  72
materiał stal

producent  POL-SOFT          

Obejma zawiasy tworzywo

do śrub DM7/M8 72
materiał tworzywo

producent  OTLAV          Obejma zawiasy wpuszczana

do śrub DM7 72
materiał tworzywo

producent  DOM METALPLAST          

Przyrządy montażowe OTLAV producent  OTLAV          

producent  OTLAV          

producent OTLAV          

 

 

 

  

 

Przyrządy montażowe POL-SOFT producent  POL-SOFT          

 

 

 

do różnych zawias - patrz cennik do różnych zawias - patrz cennik 

Przyrządy montażowe, OSŁONKI 



OR

Wkładka IMPACT LINE

materiał Dmosiądz 72

klasa wkładki 3.0

wymiar A  mm 10/26/30/35/40/45/50

wymiar B mm 30/35/40/45/50/55/60

opcja gałki tak

rodzaj opcji systemu 
klucza KLUCZ UJEDNOLICONY

kolory powłok

producent DOORTECH       

        

 

        

Komplet wkładek IMPACT LINE - system 1-go klucza

materiał Dmosiądz 72

klasa wkładki 3.0

wymiar A 30/35/40/45/50/55

wymiar B 30/35/40/45/50/55

opcja gałki w komplecie

rodzaj opcji systemu 
klucza KLUCZ UJEDNOLICONY

kolory powłok

producent DOORTECH       

        

 

        

        zapoznaj się z naszym
         katalogiem wkładek

 www.online.centrumokuc.pl/katalogwkladki.pdf

    
 IN

FO
RM

AC
JA

 dobierz właściwie wkładkę

 

1.  
2.  

Zmierzyć wymiar A oraz B w celu określenia łącznej długości wkładki oraz 
jej ewentualnej asymetrii. WAŻNE ! - wkładka bębenkowa nie powinna 
wystawać powyżej 2mm ponad szyld drzwiowy.

W przypadku zastosowania wkładki z gałką, koniecznie określić, który z 
wymiarów A i B znajduje się po stronie wewnętrznej (w załączonym sche-
macie wymiar A znajduje się po stronie wewnętrznej).

Zgodnie z obowiązującą normą EN 1303 zabezpieczenie antywłamaniowe 
wkładek określane jest poprzez dwie ostatnie cyfry certyfi katu.
Pierwsza określa ilość kombinacji kodu klucza, po której nastąpi powtórze-
nie (zakres od 0-6). Druga określa odporność samej wkładki na włamanie 
(zakres od 0-2). Aby wkładkę uznać za antywłamaniową, powinna mieć 
minimum oznaczenie dwóch ostatnich cyfr odpowiednio 4 oraz 1.
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Wkładki BĘBENKOWE 



OR

Wkładka K1

Komplet wkładek K5 5+1

materiał Dmosiądz72

klasa antywłam. 5.2

wymiar A mm 30/30/35/40/45/50/55

wymiar B mm 30/30/35/40/45/50/55

opcja gałki tak

rodzaj opcji          
systemu klucza

KLUCZ SERWISOWY 
5+1

kolory powłok

Wkładka K66

materiał Dmosiądz72

klasa antywłam. 6.2

wymiar A mm 30/30/35/40/45/50/55

wymiar B mm 30/30/35/40/45/50/55

opcja gałki tak

rodzaj opcji          
systemu klucza

MASTERKEY           
KLUCZ UJEDNOLCIONY

kolory powłok

        

materiał Dmosiądz72

klasa antywłam. 4.1

wymiar A mm 27/30/35/40/45/50/55

wymiar B mm 27/30/35/40/45/50/55

opcja gałki tak

rodzaj opcji          
systemu klucza

MASTERKEY          
KLUCZ UJEDNOLICONY

kolory powłok

Wkładka K5

materiał Dmosiądz72

klasa antywłam. 5.2

wymiar A mm 27/30/35/40/45/50/55

wymiar B mm 27/30/35/40/45/50/55

opcja gałki tak

rodzaj opcji          
systemu klucza

MASTERKEY          
KLUCZ UJEDNOLICONY

kolory powłok

        

        

    

producent TITAN           producent TITAN           

producent TITAN           

    

producent TITAN           

dostępne półwkładki - patrz cennik dostępne półwkładki - patrz cennik 

Wkładka K6

materiał Dmosiądz72

klasa antywłam. 6.2

wymiar A mm 30/35/40/45/50/55

wymiar B mm 30/35/40/45/50/55

opcja gałki tak

rodzaj opcji          
systemu klucza

MASTERKEY          
KLUCZ UJEDNOLICONY

kolory powłok

Wkładka I6

materiał Dmosiądz72

klasa antywłam. 5.1

wymiar A mm 30/35/40/45/50/55

wymiar B mm 30/35/40/45/50/55

opcja gałki tak

rodzaj opcji          
systemu klucza

MASTERKEY          
KLUCZ UJEDNOLICONY

kolory powłok

        

    

producent TITAN           producent TITAN           

dostępne półwkładki - patrz cennik dostępne półwkładki - patrz cennik 
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producent TITAN



OR

Wkładka WK E1

Wkładka EVO

materiał Dmosiądz72

klasa antywłam. 5.1

wymiar A mm 30/30/35/40/45/50/55

wymiar B mm 30/30/35/40/45/50/55

opcja gałki tak

rodzaj opcji          
systemu klucza

                                     
KLUCZ UJEDNOLCIONY

kolory powłok

Wkładka PRO SYSTEM

materiał Dmosiądz72

klasa antywłam. 6.2

wymiar A mm 30/30/35/40/45/50/55

wymiar B mm 30/30/35/40/45/50/55

opcja gałki tak

rodzaj opcji          
systemu klucza

MASTERKEY           
KLUCZ UJEDNOLCIONY

kolory powłok

producent GERDA           producent GERDA           

        

Wkładka RIM 6000

materiał Dmosiądz72

klasa antywłam. 6.2

wymiar A mm -

wymiar B mm -

opcja gałki -

rodzaj opcji          
systemu klucza

MASTERKEY           
KLUCZ UJEDNOLCIONY

kolory powłok

Wkładka F5

materiał Dmosiądz72

klasa antywłam. 3.0

wymiar A mm 26/30/35/40/45/50/55

wymiar B mm 30/30/35/40/45/50/55

opcja gałki tak

rodzaj opcji          
systemu klucza

                                     
KLUCZ UJEDNOLCIONY

kolory powłok

producent ISEO          producent GERDA           

        

 

Wkładka H PLUS

materiał Dmosiądz72

klasa antywłam. 3.0

wymiar A mm 26/30/35/40/45/50/55

wymiar B mm 30/30/35/40/45/50/55

opcja gałki tak

rodzaj opcji          
systemu klucza

                                          
KLUCZ UJEDNOLCIONY

kolory powłok

producent GERDA           

        

        

 

producent GERDA           

materiał Dmosiądz72

klasa antywłam. 3.0

wymiar A mm 26/30/35/40/45/50/55

wymiar B mm 30/30/35/40/45/50/55

opcja gałki tak

rodzaj opcji          
systemu klucza

                                    
KLUCZ UJEDNOLCIONY

kolory powłok

    

    

dostępne półwkładki - patrz cennik 

dostępne półwkładki - patrz cennik 

dostępna wersja z zębatką -          
patrz cennik oraz www

dostępna wersja z zębatką -          
patrz cennik oraz www

        

78

Wkładki BĘBENKOWE 



OR

Wkładka F6

Wkładka R6

materiał Dmosiądz72

klasa antywłam. 5.1

wymiar A mm 30/30/35/40/45/50/55

wymiar B mm 30/30/35/40/45/50/55

opcja gałki tak

rodzaj opcji          
systemu klucza

MASTERKEY           
KLUCZ UJEDNOLCIONY

kolory powłok

Wkładka R7

materiał Dmosiądz72

klasa antywłam. 6.2

wymiar A mm 30/30/35/40/45/50/55

wymiar B mm 30/30/35/40/45/50/55

opcja gałki tak

rodzaj opcji          
systemu klucza

MASTERKEY           
KLUCZ UJEDNOLCIONY

kolory powłok

        

Wkładka IX5 DAS

materiał Dmosiądz72

klasa antywłam. 4.1

wymiar A mm 30/30/35/40/45/50/55

wymiar B mm 30/30/35/40/45/50/55

opcja gałki tak

rodzaj opcji          
systemu klucza

MASTERKEY           
KLUCZ UJEDNOLCIONY

kolory powłok

Wkładka IX6 SR

materiał Dmosiądz72

klasa antywłam. 6.2

wymiar A mm 30/30/35/40/45/50/55

wymiar B mm 30/30/35/40/45/50/55

opcja gałki tak

rodzaj opcji          
systemu klucza

MASTERKEY           
KLUCZ UJEDNOLCIONY

kolory powłok

producent DOM TECHNIK           

        

materiał Dmosiądz72

klasa antywłam. 6.1

wymiar A mm 26/30/35/40/45/50/55

wymiar B mm 30/30/35/40/45/50/55

opcja gałki tak

rodzaj opcji          
systemu klucza

MASTERKEY           
KLUCZ UJEDNOLCIONY

kolory powłok

Wkładka F6 S

materiał Dmosiądz72

klasa antywłam. 6.2

wymiar A mm 30/30/35/40/45/50/55

wymiar B mm 30/30/35/40/45/50/55

opcja gałki tak

rodzaj opcji          
systemu klucza

MASTERKEY           
KLUCZ UJEDNOLCIONY

kolory powłok

        

        

producent ISEO          producent ISEO          

producent ISEO          

producent DOM TECHNIK          

producent ISEO          

    

    

    

dostępne półwkładki - patrz cennik dostępne półwkładki - patrz cennik 

dostępne półwkładki - patrz cennik 

dostępne półwkładki - patrz cennik 
dostępne półwkładki - patrz cennik 

dostępne półwkładki - patrz cennik 
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producent ISEO
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Wkładka PROTECTOR 125 MHz / ENiQ 13,56 MHz

sterowanie Dtransponder 72

transmisja 125/13,56MHz

wymiar A  mm 30/35/40/45/50/55/60

wymiar B mm 30/35/40/45/50/55/60

online/o� line tak/tak

opcje kontroli jednostronna          
dwustronna

kolory powłok

producent DOM TECHNIK       

        

 

        

Wkładka LIBRA

sterowanie D        
transponder,telefon 72

transmisja 13,56MHz

wymiar A  mm 30/35/40/45/50/55/60

wymiar B mm 30/35/40/45/50/55/60

online/o� line tak/tak

opcje kontroli jednostronna          
dwustronna

kolory powłok

producent ISEO       

        

 

        

    
 IN

FO
RM

AC
JA

Wkładki elektroniczne mają zastosowanie jako nowoczesne systemy 
zamykające, łączące prostote tradycyjnych mechanicznych zamknięć 
z elektroniką użytkową. Mogą pracować jako pojedyncze zamknięcia 
(offl  ine) lub jako składnik rozbudowanych systemów kontroli dostępu 
(online). Tak więc możemy zastąpić tradycjną wkładkę w drzwiach 
elektroniczną lub wyposażyć cały obiekt w zintegrowany system 
zamykający np. hotel.Elementem sterującym jest transponder w postaci-
bryloku lub karty oraz telefon komórkowy z systemem Android lub IOS.
        Więcej informacji oraz katalogi dostepne są na naszej stronie.
        
        
            www.online.centrumokuc.pl

Wkładki BĘBENKOWE ELEKTRONICZNE
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Wkładka RIM WK M4

Wkładka RIM H PLUS

materiał Dmosiądz72

klasa antywłam. 3.0

średnica 32 mm

długość zabieraka 49 mm

kolory powłok

Wkładka WT 01

materiał Dmosiądz72

klasa antywłam. 3.0

średnica 33 mm

długość zabieraka 49 mm

kolory powłok

        

Wkładka WT 20

materiał Dmosiądz72

klasa antywłam. 6.2

do zamka YETI, TAURUS

długość zabieraka 49 mm

kolory powłok

Wkładka WT 22

materiał Dmosiądz72

klasa antywłam. 6.2

do zamka CYKLOP

długość zabieraka 49 mm

kolory powłok

producent LOB           

        

materiał Dmosiądz72

klasa antywłam. 6.2

średnica 33 mm

długość zabieraka 47 mm

kolory powłok

Wkładka RIM E1

materiał Dmosiądz72

klasa antywłam. 3.0

średnica 32 mm

długość zabieraka 49 mm

kolory powłok

        

        

producent GERDA          producent GERDA          

producent LOB          

producent LOB         

producent GERDA          

   

  

    

wersja z tarczą - patrz cennik 

wersja z tarczą - patrz cennik 
wersja z tarczą - patrz cennik 

Wkładki do zamków WIERZCHNIE



OR

System KLUCZA UJEDNOLICONEGO

opis System polegający na ujednoliceniu kodu wszystkich wkładek pod jeden kod klucza. Ilość wkładek i kluczy dowolna wg potrzeb 
inwestora. Użytkownicy otwierają wszystkie drzwi tym samym kluczem

zastosowanie komplety wkładek do drzwi zewnętrznych (do zamka górnego i dolnego) ; domy jednorodzinne i małe firmy, gdzie nie ma 
konieczności zróżnicowanego dostępu do pomieszczeń

zalety wygoda w użytkowaniu, w przypadku zagrożenia dostęp do wszystkich pomieszczeń, łatwe przekodowanie systemu

System klucza SERWISOWEGO

opis
System klucza skadający się z klucza serwisowego (montażowego) oraz kluczy użytkownika. W czasie montażu lub przed oddaniem 
pomieszczeń wkładki otwiera tylko klucz serwisowy. Finalni odbiorcy posiadający zaplombowane klucze użytkownika dokonują 
rekombinacji układu kołków poprzez włożenie i przekręcenie klucza o 180 stopni.

zastosowanie developerzy i firmy budowlane ; firmy monterskie i ślusarskie ; osoby indywidualne zlecające montaż przez osoby z zewnątrz

zalety brak dostępu do kluczy przez obce osoby ; brak konieczności zakupu tanich wkładek montażowych i problemów z tym związanych
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Systemy klucza MASTERKEY,SERWISOWY

możliwe różne wymiary 
i wykończenia wkładek

dowolna ilość kluczy

    jeden kod klucza

wszystkie wkładki tak 
samo kodowane 

dowolna ilość wkładek

nowa wkładka pracuje tylko z 
kluczem serwisowym

klucz użytkownika wkładamy 
do wkładki

przekręcamy klucz o 180      
stopni w lewo lub prawo

kołek serwisowy umieszczony 
zostaje na stałe w rdzeniu

ponownie wkładamy klucz 
serwisowy (brak kołka)

klucz serwisowy nie pracuje z 
wkładką 



OR

System KLUCZA MASTERKEY / GENERAL KEY

opis System pozwalający na pełną kontrolę dostępu do pomieszczeń dzięki dowolnemu kształtowaniu kodowania wkładek i kluczy w 
zależności od potrzeb. Na powyższym przykładzie klucz MASTER otwiera wszystkie wkładki, klucz GRUPOWY wyznaczone drzwi.

zastosowanie rozbudowane budownictwo mieszkaniowe ; budynki użteczności publiczej (szkoły, urzędy, baseny, obiekty sportowe, itp)             
obiekty biznesowe (biurowce, duże firmy i fabryki, banki, centra handlowe, hale targowe)

zalety wygoda w użytkowaniu poprzez zastąpienie pliku kluczy ; każdy klucz to określony poziom dostępu, dzięki temu swobodnie         
kreujemy kto ma możliwość lub nie otwierać dane pomieszczenie

Dostawcy WKŁADEK BĘBENKOWYCH DO SYSTEMÓW
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klucz GRUPOWY

klucz MASTER

klucze INDYWIDUALNE
możliwe różne wymiary 
i wykończenia wkładek



OR

Samozamykacz TS 71

Samozamykacz TS 73

ciężar drzwi max D80 kg72

szerokość drzwi max 1100 mm

regulacja siły tak

funkcja domyku tak

tłumienie otwarcia tak

opcja blokady tak

kolory powłok

Samozamykacz TS 83

ciężar drzwi max D120-160 kg72

szerokość drzwi max 1600 mm

regulacja siły tak

funkcja domyku tak

tłumienie otwarcia tak

opcja blokady tak

kolory powłok

producent DORMA          producent DORMA          

        

Samozamykacz TS 90

ciężar drzwi max D80 kg72

szerokość drzwi max 1100 mm

regulacja siły tak

funkcja domyku tak

tłumienie otwarcia tak EASY OPEN

opcja blokady tak

kolory powłok

Samozamykacz TS 91

ciężar drzwi max D80 kg72

szerokość drzwi max 1100 mm

regulacja siły tak

tłumienie otwarcia tak EASY OPEN

opcja blokady tak

kolory powłok

producent DORMA          producent DORMA          

        

 

Samozamykacz TS72

ciężar drzwi max D80 kg72

szerokość drzwi max 1100 mm

regulacja siły tak

funkcja domyku tak

opcja blokady tak

kolory powłok

producent DORMA          

        

        

 

producent DORMA           

ciężar drzwi max D80 kg72

szerokość drzwi max 1100 mm

regulacja siły tak w ramieniu

funkcja domyku tak

opcja blokady tak

kolory powłok

    

    

korpus i ramię/szyna dostępne osobno - patrz cennik 

korpus i ramię dostępne osobno - patrz cennik 

korpus i szyna dostępne osobno - patrz cennik 

korpus i ramię dostępne osobno - patrz cennik 

korpus i ramię dostępne osobno - patrz cennik 

korpus i szyna dostępne osobno - patrz cennik 
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SAMOZAMYKACZE



OR

Samozamykacz TS 92

Samozamykacz chowany ITS 96

ciężar drzwi max D130-180 kg72

szerokość drzwi max 1400 mm

regulacja siły tak

funkcja domyku tak

tłumienie otwarcia tak EASY OPEN

kolory powłok

Samozamykacz 1000

ciężar drzwi max D50 kg72

szerokość drzwi max 950 mm

regulacja siły tak

funkcja domyku nie

tłumienie otwarcia nie

opcja blokady tak

kolory powłok        

Samozamykacz 1500

ciężar drzwi max D60 kg72

szerokość drzwi max 1100 mm

regulacja siły tak

funkcja domyku tak

tłumienie otwarcia nie

opcja blokady tak

kolory powłok

Samozamykacz 2000

ciężar drzwi max D80 kg72

szerokość drzwi max 1250 mm

regulacja siły tak

funkcja domyku tak

tłumienie otwarcia opcja/VBC

opcja blokady tak

kolory powłok

producent GEZE          

        

ciężar drzwi max D80 kg72

szerokość drzwi max 1100 mm

regulacja siły tak

tłumienie otwarcia tak EASY OPEN

opcja blokady tak

kolory powłok

Samozamykacz TS 93 

ciężar drzwi max D100-160kg72

szerokość drzwi max 1600 mm

regulacja siły tak

funkcja domyku tak

tłumienie otwarcia tak EASY OPEN

opcja blokady tak

kolory powłok        

        

producent DORMA          producent DORMA          

producent GEZE          

producent GEZE          

producent DORMA          

    

    

    

korpus i szyna dostępne osobno - patrz cennik korpus i szyna dostępne osobno - patrz cennik 

większa siła zamykania niż w TS 91 

korpus i ramię/szyna dostępne osobno - patrz cennik korpus i ramię/szyna dostępne osobno - patrz cennik 

korpus i ramię dostępne osobno - patrz cennik 
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producent DORMA
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Samozamykacz 4000

Samozamykacz 5000

ciężar drzwi max D160 kg72

szerokość drzwi max 1600 mm

regulacja siły tak

funkcja domyku tak

tłumienie otwarcia tak

opcja blokady tak

kolory powłok

Samozamykacz chowany BOXER

ciężar drzwi max D180 kg72

szerokość drzwi max 1600 mm

regulacja siły tak

funkcja domyku tak

tłumienie otwarcia tak

opcja blokady tak

kolory powłok

producent GEZE          producent GEZE         

        

Samozamykacz SPRĘŻYNOWY

ciężar drzwi max D20/50 kg72

szerokość drzwi max 925 mm

regulacja siły nie

funkcja domyku nie

tłumienie otwarcia nie

wielkość 100 / 150

kolory powłok

Samozamykacz FURTKOWY

ciężar drzwi max D80 kg72

szerokość drzwi max 1100 mm

regulacja siły tak

tłumienie otwarcia tak EASY OPEN

opcja blokady tak

kolory powłok

producent PETTITI GIUSEPPE          producent DOM METALPLAST          

        

 

Samozamykacz 3000

ciężar drzwi max D140 kg72

szerokość drzwi max 1100 mm

regulacja siły tak

funkcja domyku tak

tłumienie otwarcia opcja

opcja blokady tak

kolory powłok

producent GEZE          

        

        

 

producent GEZE           

ciężar drzwi max D160 kg72

szerokość drzwi max 600 mm

regulacja siły tak 

funkcja domyku tak

tłumienie otwarcia tak

opcja blokady tak

kolory powłok

    

  

korpus i ramię/szyna dostępne osobno - patrz cennik 

korpus i szyna dostępne osobno - patrz cennik 

korpus szyna dostępne osobno - patrz cennik 

  

SAMOZAMYKACZE
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Klamka LAURA

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  INFINITY LINE          Klamka JULIA producent  INFINITY LINE          

Klamka KARO

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  INFINITY LINE          Klamka ALICJA

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

Klamka BRUNO

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

Klamka AURUS

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  INFINITY LINE          

Klamka HERMES

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  INFINITY LINE          

 

    CENNIK STRONA

Klamka DALIA

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  INFINITY LINE          

Klamka MAXIM

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  INFINITY LINE          Klamka ALEX

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  INFINITY LINE          

Klamka CARLO producent  INFINITY LINE          

producent  INFINITY LINE          

producent  INFINITY LINE          

Klamka WENUS producent  INFINITY LINE          

powłoka

gwarancja

powłoka

gwarancja

dostępny długi szyld - patrz cennik 

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

dostępny długi szyld - patrz cennik 

dostępny długi szyld - patrz cennik dostępny długi szyld - patrz cennik 

dostępny długi szyld - patrz cennik 

dostępny długi szyld - patrz cennik 

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

Klamki WEWNĘTRZNE





 sprawdzony Partner

 30 lat doświadczenia  

 szeroka oferta

 wysoka jakość

Sięgnij
po nasze nowości

www.domino.pl

Klamka QUEZO-QR* Klamka YODA-QR*

Klamka LIVA-QR Klamka JEZZ-QR*

Klamka FROST-R*

Rewolucja! Montaż klamki w kilka sekund! Klamka TORA-R

Klamka DUNCAN-R*

Klamka IKKO-R*

Klamka SEDAR-QR*

Klamka PIRA-QR

SYSTEM 
IQ CLICK*



OR

Klamka TORINO

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  INFINITY LINE          Klamka PAOLA producent  INFINITY LINE          

Klamka APOLLO TYTAN

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  INFINITY LINE          Klamka NARCYZ

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

Klamka CEZAR

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

Klamka APOLLO SATYNA

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  INFINITY LINE          

Klamka MILANO

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  INFINITY LINE          Klamka VERONA

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  INFINITY LINE          

Klamka ITALIA

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  INFINITY LINE          Klamka ZEUS

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  INFINITY LINE          

Klamka PLATON producent  INFINITY LINE          

producent  INFINITY LINE          

producent  INFINITY LINE          

Klamka APOLLO producent  INFINITY LINE          

powłoka

gwarancja

powłoka

gwarancja

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat
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Klamki WEWNĘTRZNE



OR

Klamka ALMA QR

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  DOMINO          Klamka FIGO QR producent  DOMINO          

Klamka DOTS QR

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  DOMINO          Klamka KORAL QR

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

Klamka FOKUS QR

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

Klamka FERO QR

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  DOMINO          

Klamka FREMO QR

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  DOMINO          Klamka GUSTAW QR

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  DOMINO          

Klamka INSIGNIA QR

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  DOMINO          Klamka JANE QR

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  DOMINO          

Klamka JARO QR / JARO QR ECO producent  DOMINO          

producent  DOMINO          

producent  DOMINO          

Klamka KYRK QR producent  DOMINO          

dostępny długi szyld i okrągły - cennik 

dostępny długi szyld - patrz cennik 

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

dostępny długi szyld i okrągły - cennik 

dostępny długi szyld i okrągły - cennik dostępny długi szyld i okrągły - cennik 

dostępny długi szyld i okrągły - cennik dostępny długi szyld i okrągły - cennik 
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producent  DOMINO



OR

Klamka LOGO QR

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  DOMINO          Klamka MILANO QR producent  DOMINO          

Klamka NET QR

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  DOMINO          Klamka OMEGA QR

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

Klamka PRESTO QR

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

Klamka QUBIK QR

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  DOMINO          

Klamka SKY QR

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  DOMINO          Klamka TIME QR

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  DOMINO          

Klamka ATEN R

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  DOMINO          Klamka FLY R

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  DOMINO          

Klamka ROMANA R producent  DOMINO          

producent  DOMINO          

producent  DOMINO          

Klamka LOFT R producent  DOMINO          

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

dostępny długi szyld i okrągły - cennik 

dostępny długi szyld i okrągły - cennik 

dostępny długi szyld patrz cennik dostępny długi szyld patrz cennik 
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OR

Klamka WING R

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  DOMINO          Klamka RIO producent  METALBUD          

Klamka IBIZA 

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  METALBUD          Klamka MALIBU

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

Klamka CAPRI

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

Klamka PORTO

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  METALBUD          

Klamka FIESTA 

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  METALBUD          Klamka EUROPA QR

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  METALBUD          

Klamka TOSCA

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  METALBUD          Klamka CHIARA

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  METALBUD          

Klamka BISZKOPT producent  METALBUD          

producent  METALBUD          

producent  METALBUD          

Klamka GAJA producent  METALBUD          

dostępny długi szyld - patrz cennik 

dostępny długi szyld - patrz cennik 

dostępny długi szyld - patrz cennik 

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

dostępny długi szyld - patrz cennik 

dostępny długi szyld - patrz cennik 
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producent  METALBUD







OR

Klamka 3098

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  TUPAI          Klamka 3097 RT producent  TUPAI          

Klamka 3089 RT

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  TUPAI          Klamka 2275 RT

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

Klamka 1964

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

Klamka 2732

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  TUPAI          

Klamka 2730

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  TUPAI          Klamka 3039 RT

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  TUPAI          

Klamka 3099 RT

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  TUPAI          Klamka 3033 RT

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  TUPAI          

Klamka 3990 producent  TUPAI          

producent  TUPAI          

producent  TUPAI          

Klamka 2275 producent  TUPAI          

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

dostępny okrągły szyld i prostokątny - patrz cennik 

dostępny kwadratowy szyld i prostokątny - patrz cennik 
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OR

Klamka 940

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  TUPAI          Klamka 1948 producent  TUPAI          

Klamka 1967

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  TUPAI          Klamka 293

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

Klamka 3084

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

Klamka 704

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  TUPAI          

Klamka 655 

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent CONVEX          Klamka 1125

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent CONVEX          

Klamka 1215

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent CONVEX          Klamka 2015

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent CONVEX          

Klamka 2055 producent CONVEX          

producent  TUPAI          

producent  TUPAI          

Klamka 2145 producent CONVEX          

dostępny długi szyld - patrz cennik 

dostępny długi szyld - patrz cennik 

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

dostępny długi szyld - patrz cennik 
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producent  TUPAI



OR

Klamka 2165

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  CONVEX          Klamka 2215 producent  CONVEX          

Klamka 2405

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  CONVEX          Klamka PRISMA

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 10 lat

Klamka ALA

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 10 lat

Klamka ELIOS

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 10 lat

producent  LINEA CALI          

Klamka ELLE

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 10 lat

producent  LINEA CALI          Klamka OPEN

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 10 lat

producent  LINEA CALI          

Klamka ZEN MASH

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 10 lat

producent  LINEA CALI          Klamka SINTESI

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 10 lat

producent  LINEA CALI          

Klamka THAIS producent  LINEA CALI          

producent  LINEA CALI          

producent  LINEA CALI          

Klamka TRENDY producent  LINEA CALI          

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 10 lat

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 10 lat

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

dostępny okrągły szyld i prostokątny - patrz cennik 
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OR

Klamka REFLEX

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 10 lat

producent  LINEA CALI          Klamka NOTA producent  LINEA CALI          

Klamka ROSE

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 10 lat

producent  LINEA CALI          Klamka VERONICA

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 10 lat

Klamka ARTE

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 10 lat

Klamka DALIA

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 10 lat

producent  LINEA CALI          

Klamka LIBERA

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 10 lat

producent  LINEA CALI Klamka OPRA CRYSTAL

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 10 lat

producent  LINEA CALI          

producent  LINEA CALI          

producent  LINEA CALI          

dostępny długi szyld - patrz cennik 

dostępny długi szyld - patrz cennik 

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 10 lat

dostępny długi szyld - patrz cennik 
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          pełna oferta klamek 
   w tym rozety, szyldy długie, katalogi 
     dostepne w cenniku i na stronie 

www.online.centrumokuc.pl
      
     szukasz klamki ? zadzwon do nas !
   pomożemy wybrać optymalny model

producent  LINEA CALI



OR

Klamka OTTAWA

Klamka HAGA

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie standard

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa

kolory powłok

Klamka MANITOBA

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie standard

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa

kolory powłok

producent AXA          producent AXA          

        

Klamka DIVA

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie standard 

opcja osłony bęb tak FLEX

klasa antywłam. 3

kolory powłok

Klamka ODIN

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie standard 

opcja osłony bęb tak FLEX

klasa antywłam. 3

kolory powłok

producent AXA          producent AXA          

        

 

Klamka NIAGARA

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie standard

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa

kolory powłok

producent AXA          

        

        

 

producent AXA          

rozstaw klamki D72 mm72

wspomaganie standard

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa

kolory powłok

  

    

rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 

rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 

rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 

rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 

rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 

rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 
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OR

Klamka QUEBEC

Klamka TORONTO

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie standard 

opcja osłony bęb tak FLEX

klasa antywłam. 4

kolory powłok

Klamka VENUS

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie standard / premium

osłona bęb tak FLEX

klasa antywłam. 3

kolory powłok
        

Klamka JUPITER

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie standard / premium

osłona bęb tak FLEX

klasa antywłam. 3

kolory powłok

Klamka ROYAL

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie standard 

opcja osłony bęb tak FLEX

klasa antywłam. 3

kolory powłok

producent AXA          

        

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie standard 

opcja osłony bęb tak FLEX

klasa antywłam. 3

kolory powłok

Klamka PRESTIGE

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie standard 

opcja osłony bęb tak FLEX

klasa antywłam. 3

kolory powłok
        

        

producent AXA          producent AXA          

producent AXA          

producent AXA          

producent AXA          

    

    

    

rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 

rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 

rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 

kolor czarny na zamówienie specjalne w 
ilości minimum 70 klamek

kolor czarny na zamówienie specjalne w 
ilości minimum 70 klamek
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producent AXA



OR

Klamka CEREZ

Klamka MARS

rozstaw klamki D-72

wspomaganie premium

opcja osłony bęb tak FLEX

klasa antywłam. 3

kolory powłok

Klamka APOLLO

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie standard / premium

osłona bęb tak FLEX

klasa antywłam. 3

kolory powłok

producent AXA          producent AXA          

        

Klamka CEZAR

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie standard 

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa

kolory powłok

Klamka TORINO

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie standard 

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa

kolory powłok

producent INFINITYLINE          producent INFINITYLINE          

        

 

 

    CENNIK STRONA

Klamka DIANA

rozstaw klamki D-72

wspomaganie premium

opcja osłona bęb tak FLEX

klasa antywłam. 3

kolory powłok

producent AXA          

        

        

 

producent AXA          

rozstaw klamki D-72

wspomaganie standard

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa

kolory powłok

  

  

rozeta dolna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 

rozeta dolna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 

rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 

rozeta dolna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 

rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 

rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 
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OR

Klamka TOTAL

Klamka QUADRA

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie standard 

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa / 3

kolory powłok

Klamka DELTA

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie standard 

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa / 3

kolory powłok
        

Klamka JUNO

rozstaw klamki D72 /92mm72

wspomaganie standard 

opcja osłony bęb tak

klasa antywłam. 3 

kolory powłok

Klamka LOGO

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie standard 

opcja osłony bęb tak

klasa antywłam. 3

kolory powłok

producent DIECKMANN          

        

 

    CENNIK STRONA

 

    CENNIK STRONA

 

    CENNIK STRONA

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie standard 

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa / 3

kolory powłok

Klamka SIGMA

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie standard 

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa / 3

kolory powłok
        

        

 

    CENNIK STRONA

producent IMPORT         producent IMPORT         

producent IMPORT         

producent VDS         

producent IMPORT         

    

    

   

rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 

rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 

rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 
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producent IMPORT



OR

Klamka TD 1000

Klamka 3215 2730

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie standard

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. 3

kolory powłok

Klamka 3215 2275

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie standard

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. 3

kolory powłok

producent TUPAI          producent TUPAI          

        

 

Klamka TD 200

rozstaw klamki D72/90 mm72

wspomaganie standard

opcja osłona bęb standard

klasa antywłam.  3

kolory powłok

producent GERDA         

        

        

 

producent GERDA          

rozstaw klamki D72/90 mm72

wspomaganie standard

opcja osłony bęb standard

klasa antywłam. 3

kolory powłok

  

rozeta górna oraz opcja gałki osobna pozycja - patrz cennik 

rozeta dolna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 

rozeta górna oraz opcja gałki osobna pozycja - patrz cennik 

rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 
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dobierz właściwie klamkę

 

A.  Każda klamka na długim szyldzie posiada swój rozstaw, który wynika z 
odległości między osią otworu pod klamkę a otworem pod klucz, bęb czy 
wc. Rozstaw ten musi być identyczny jak rozstaw zamka współpracującego

Klamka do drzwi zewnętrznych wychodzących na zewnątrz budynku 
powinna być odporna na czynniki atmosferyczne oraz niskie i wysokie 
temperatury oraz posiadać podwyższoną odporność na ścieranie.

Podstawowym różnicą między klamką wewnętrzną a zewnętrzną jest mo-
cowanie szyldu strony zewnętrznej klamki. Nie może on posiadać widoc-
znych śrub, wkrętów które umożliwiają demontać takiego szyldu i łatwy 
dostęp do zamka czy wkładki. Ponadto klamki zewnętrzne w klasie 3 i 4 
posiadają dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe, które podnoszą w 
znaczący sposób ich odporność przed włamaniem. 
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OR

Klamka ST27

Klamka 165

rozstaw klamki D72/90 mm72

wspomaganie brak 

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa 

kolory powłok

Klamka ZB

rozstaw klamki D-72

wspomaganie brak

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa 

kolory powłok
        

Gałki do BLOKADY

rozstaw klamki Ddo zamka z blokadą72

wspomaganie nie dotyczy

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa 

kolory powłok

Klamka BRAMOWA

rozstaw klamki D90 mm72

wspomaganie brak

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa

kolory powłok
        

rozstaw klamki D72/90 mm72

wspomaganie brak 

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa 

kolory powłok

Klamka ALUHARD

rozstaw klamki D92 mm72

wspomaganie brak 

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa 

kolory powłok
        

        

producent DOM METALPLAST         producent DOM METALPLAST         

producent DOM METALPLAST         

producent VDS         

producent DOM METALPLAST         

  

  

  

rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 

opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 

rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 

producent VDS         
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producent DOM METALPLAST



OR

Klamka H1

rozstaw klamki D72/90/92 mm72

wspomaganie standard

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa

kolory powłok

Klamka H1 KRÓTKA

rozstaw klamki D-72

wspomaganie standard

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa

kolory powłok

producent WALA          producent WALA          

        

Klamka H2

rozstaw klamki D72/90/92 mm72

wspomaganie standard

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa

kolory powłok

Klamka H2 KRÓTKA

rozstaw klamki D-72

wspomaganie standard

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa

kolory powłok

producent WALA          producent WALA          

        

        

  

  

rozeta dolna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 

rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 

rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 

rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 

Klamka HORUS

rozstaw klamki D-72

wspomaganie standard 

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa / 3

kolory powłok

Klamka MASTER COMFORT

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie standard 

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa / 3

kolory powłok
        

producent FAPIM         producent MASTER         

  

rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 
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Klamki do drzwi ALU, PCV, OKIENNE



OR

Klamka BISZKOPT

Klamka BISZKOPT KRÓTKA

rozstaw klamki D-72

wspomaganie brak

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa 

kolory powłok

Klamka DIANA

rozstaw klamki D72/85/90/92 mm72

wspomaganie standard 

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa 

kolory powłok
        

Klamka METALIK SOLO

rozstaw D-72

wspomaganie brak

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa 

kolory powłok

Szyld TWORZYWO wciskany

rozstaw klamki D-

wspomaganie -

opcja osłony bęb -

klasa antywłam. -

kolory powłok

producent POLSKA         

        

rozstaw klamki D60/72/90 mm72

wspomaganie brak

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa 

kolory powłok

Klamka BISZKOPT 2

rozstaw klamki D60/72/90 mm72

wspomaganie brak

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa 

kolory powłok
        

        

producent POLSKA         producent POLSKA         

producent POLSKA         

producent METALIK        

producent POLSKA         

  

  

  

opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 

rozeta górna oraz opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik opcja pochwytu osobna pozycja - patrz cennik 
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producent POLSKA
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Klamka okienna DR

długość trzpienia D35 mm72

kolory powłok

Klamka okienna SECUSTIC

długość trzpienia D35 mm72

kolory powłok

producent HOPPE         producent POLSKA          

        

Klamka okienna PLUTON

długość trzpienia D35 mm72

kolory powłok

Klamka okienna PLUTON kluczyk

długość trzpienia D35 mm72

kolory powłok

producent POLSKA          producent POLSKA          

        

        

  

  

Redukcje DO TRZPIENIA

redukcja wymiar 9/10 8/10 6/4 5/4 8/4

materiał stal/tworzywo

Akcesoria do klamek

trzpienie D80/100/120/140mm72

śruba imbusowa fi 5/6

śryby przelotowe fi 7,5

wkręty 3,5x20

        

producent POLSKA        producent POLSKA         

Klamki do drzwi ALU, PCV, OKIENNE
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Klamka DERBY

materiał Dstal nierdzewna poler72
gwarancja 5 lat

producent  HAFELE          Klamka GRAND producent  HAFELE          

Klamka PURE/PLUS 8100

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

producent  DORMA          Klamka PURE/PLUS 8906

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

Klamka PURE/PLUS 8998

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

Klamka ULTRA

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

producent  INFINITYLINE         

Klamka QUATRO 

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

producent  INFINITYLINE         Klamka DUO

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

producent  INFINITYLINE         

Klamka C-TUBE

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

producent  IMPORT          Klamka Q-TUBE

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

producent  IMPORT          

Klamka X-TUBE producent  IMPORT          

producent  DORMA          

producent  DORMA          

Klamka L-TUBE producent  IMPORT          

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

dostepne rozety dolne - patrz cennik dostepne rozety dolne - patrz cennik 

dostepne rozety dolne - patrz cennik dostepne rozety dolne - patrz cennik 

dostepne rozety dolne - patrz cennik dostepne rozety dolne - patrz cennik 

dostepne rozety dolne - patrz cennik dostepne rozety dolne - patrz cennik 

 

  

 

 

 

 

 

 

materiał

gwarancja

materiał

gwarancja

materiał

gwarancja

 

 

 

 

 

 

 

 

dostępne rozety dolne - patrz cennik dostepne rozety dolne - patrz cennik 

dostepne rozety dolne - patrz cennik dostepne rozety dolne - patrz cennik 

Klamki STAL NIERDZEWNA - INOX



OR

Klamka L-TUBE Q

materiał Dstal nierdzewna poler72
gwarancja 5 lat

producent  IMPORT          Klamka T-TUBE producent  IMPORT          

Klamka T-TUBE Q

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

producent  IMPORT          Klamka UNO 170

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

Klamka UNO

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

Klamka UNO OWAL

powłoka Dgalwaniczna72
gwarancja 5 lat

producent  DOMINO          

Klamka JANE SLIM

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

producent  DOMINO          Klamka X-TUBE BLACK

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

producent  IMPORT         

Klamka TORRI R

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

producent  ENTECH         Klamka TORRI 28

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

producent  ENTECH          

Klamka TORRI 45 producent  ENTECH          

producent  DOMINO          

producent  DOMINO          

Klamka SALO producent  ENTECH          

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

dostępne rozety dolne - patrz cennik dostępne rozety dolne - patrz cennik 

dostępne rozety dolne - patrz cennik dostępne rozety dolne - patrz cennik 

dostępne rozety dolne - patrz cennik dostępne rozety dolne - patrz cennik 

dostępne rozety dolne - patrz cennik dostępne rozety dolne - patrz cennik 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

dostępne rozety dolne - patrz cennik

automatyczny montaż trzpienia CLAQ 

dostępne rozety dolne - patrz cennik

automatyczny montaż trzpienia CLAQ 
dostępne rozety dolne - patrz cennik

automatyczny montaż trzpienia CLAQ 

dostępne rozety dolne - patrz cennik

automatyczny montaż trzpienia CLAQ 
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Klamki STAL NIERDZEWNA - INOX



OR

Klamka SALO T

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

producent  ENTECH          Klamka LINEAR producent  ENTECH          

Klamka O

materiał Dstop PURA72
gwarancja 5 lat

producent  ENTECH          Klamka TECH

materiał Dstop PURA2
gwarancja 5 lat

Gałka GKX

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

Gałka GOX STAŁA/RUCHOMA

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

producent  INFINITYLINE         

Gałka SFERYCZNA OVAL

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

producent  METALBUD         Gałka SFERYCZNA 

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

producent  METALBUD         

producent  ENTECH          

producent  INFINITYLINE         

materiał Dstop PURA72
gwarancja 5 lat

 

 

dostepne rozety dolne - patrz cennik dostepne rozety dolne - patrz cennik 

dostepne rozety dolne - patrz cennik dostepne rozety dolne - patrz cennik 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

dostępne rozety dolne - patrz cennik

automatyczny montaż trzpienia CLAQ 

dostępne rozety dolne - patrz cennik

automatyczny montaż trzpienia CLAQ 

dostępne rozety dolne - patrz cennik

automatyczny montaż trzpienia CLAQ 
dostępne rozety dolne - patrz cennik

automatyczny montaż trzpienia CLAQ 

 

 

 

 

materiał

gwarancja

materiał

gwarancja

Klamka 10046

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

Klamka 10045Q

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

producent  TUPAI         

Gałka 0050Q

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

producent  TUPAI         Klamka 10047 

materiał Dstal nierdzewna72
gwarancja 5 lat

producent  TUPAI         

producent  TUPAI         

 

 

dostepne rozety dolne - patrz cennik dostepne rozety dolne - patrz cennik 

dostepne rozety dolne - patrz cennik dostepne rozety dolne - patrz cennik 
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producent  ENTECH



OR

Antaba AMSTERDAM PROSTA

średnica D20x40 mm72

długość mm 50/80/100/120/150/170

montaż wkręt/przestrzał

opcja jednostronna tak

kolory powłok

Antaba AMSTERDAM SKOS

średnica D20x40 mm72

długość mm 50/80/100/120/150/170

montaż wkręt/przestrzał

opcja jednostronna tak

kolory powłok

producent AXA         producent AXA         

        

Antaba MONTREAL GIĘTA

średnica D35 mm72

długość mm 50/80/100/120/150/170

montaż wkręt/przestrzał

opcja jednostronna tak

kolory powłok

Zestaw okuć do ANTAB SLIM

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie jednostronne

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa

kolory powłok

producent AXA         producent AXA         

        

        

  

  

klamka jednostronna + komplet rozet do ANTABY 

Antaba MONTREAL PROSTA

średnica D35 mm72

długość mm 50/80/100/120/150/170

montaż wkręt/przestrzał

opcja jednostronna tak/electronic

kolory powłok

Antaba MONTREAL SKOS

średnica D35 mm72

długość mm 50/80/100/120/150/170

montaż wkręt/przestrzał

opcja jednostronna tak

kolory powłok
        

producent AXA         producent AXA         

  

opcja jednostronna + electronic opcja jednostronna + electronic 

opcja jednostronna + electronic opcja jednostronna + electronic 

opcja jednostronna + electronic 
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Antaby i uchwyty DRZWIOWE



OR

Zestaw okuć do ANTAB PRESTIGE

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie jednostronne

opcja osłony bęb tak

klasa antywłam. 3

kolory powłok

Zestaw okuć do ANTAB DIVA

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie jednostronne

opcja osłony bęb tak

klasa antywłam. 3

kolory powłok

producent AXA         producent AXA         

        

Antaba P10 PROSTA

średnica D30/40 mm72

długość mm 120-2300 mm

montaż przelot/blaszka/TKO

opcja jednostronna tak

kolory powłok

Antaba P45 SKOS

średnica D30/40 mm72

długość mm 120-2300 mm

montaż przelot/blaszka/TKO

opcja jednostronna tak

kolory powłok

producent WALA          producent WALA          

        

        

  

  

klamka jednostronna + szyld ślepy do ANTABY 

poszczególne kombinacje średnica + długość - patrz cennik 

klamka jednostronna + szyld ślepy do ANTABY 

poszczególne kombinacje średnica + długość - patrz cennik 

Zestaw okuć do ANTAB GAJA

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie jednostronne

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa

kolory powłok

Zestaw okuć do ANTAB CEREZ

rozstaw klamki D72/92 mm72

wspomaganie standard 

opcja osłony bęb nie

klasa antywłam. podstawowa / 3

kolory powłok
        

producent AXA         producent AXA         

  

klamka jednostronna + komplet rozet do ANTABY klamka jednostronna + komplet rozet do ANTABY 
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producent AXA



OR

Elektronika do antab Q10/Q45

zasilanie D12-24 DC72

sterowanie elektrozaczep/zamek

temperatury -30 do +50

rodzaje czytników
klawiaturowy

linii papilarnych
bluetooth

Antaba TYP 4 PROSTA

średnica D30/40 mm72

długość mm 500-2000 mm

montaż przelot/wkręty

opcja jednostronna tak

kolory powłok

producent POLSKA         producent WALA          

        

Antaba TYP 9 SKOS

średnica D30/40 mm72

długość mm 120-2300 mm

montaż przelot/blaszka/TKO

opcja jednostronna tak

kolory powłok

Antaba TYP 4KW PROSTA

średnica D30x30 mm72

długość mm 120-2300 mm

montaż przelot/blaszka/TKO

opcja jednostronna tak

kolory powłok

producent POLSKA         producent POLSKA         

        

        

  

  

Antaba Q10 PROSTA

średnica D30/40 mm72

długość mm 120-2300 mm

montaż przelot/blaszka/TKO

opcja jednostronna tak

kolory powłok

Antaba Q45 SKOS

średnica D30/40 mm72

długość mm 120-2300 mm

montaż przelot/blaszka/TKO

opcja jednostronna tak

kolory powłok
        

producent WALA          producent WALA          

  

opcja szczotkowany lub poler 

opcja szczotkowany lub poler 

poszczególne kombinacje średnica + długość - patrz cennik poszczególne kombinacje średnica + długość - patrz cennik 

 

 

 

 

opcja szczotkowany lub poler 

 

 

 

 

 

 

poszczególne kombinacje średnica + długość - patrz cennik 

poszczególne kombinacje średnica + długość - patrz cennik poszczególne kombinacje średnica + długość - patrz cennik 
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Antaby i uchwyty DRZWIOWE



OR

Pochwyt 32 

średnica D32 mm72

długość mm 600-1800 mm

montaż przelot/wkręty

opcja jednostronna tak

kolory powłok

Pochwyt 32 S

średnica D32 mm72

długość mm 300 mm

montaż przelot

opcja jednostronna tak

kolory powłok

producent IMPORT         producent IMPORT         

        

Pochwyt 32 SA

średnica D32 mm72

długość mm 300 mm

montaż przelot

opcja jednostronna tak

kolory powłok

Pochwyt 32 J

średnica D32 mm72

długość mm 200/300/500 mm

montaż przelot/blaszka/TKO

jednostronny

kolory powłok

producent IMPORT          producent IMPORT          

        

        

 

 

 

 

poszczególne kombinacje długości - patrz cennik 

Antaba TYP 9KW SKOS

średnica D30x30 mm72

długość mm 120-2300 mm

montaż przelot/blaszka/TKO

opcja jednostronna tak

kolory powłok

Pochwyt 30

średnica D30x30/30x15 mm72

długość mm 300/450 mm

montaż przelot/wkręty

opcja jednostronna tak

kolory powłok
        

producent POLSKA         producent IMPORT         

 

 

 

 

opcja szczotkowany lub poler 
 

 

poszczególne kombinacje średnica + długość - patrz cennik poszczególne kombinacje średnica + długość - patrz cennik 

poszczególne kombinacje długości - patrz cennik 
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producent IMPORT



do okien i drzwi

P r o f i l e  d l a  w y m a g a j ą c y c h

Pro f i l e  u s z c z e l n i a j ą c e



Ułatwiony dostęp do pomieszczeń i oszczędność przestrzeni.
Ruch przesuwno-obrotowy pozwala otworzyć drzwi w obu kierunkach (zarówno 
do wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczenia), dzięki czemu nawet osoby 
poruszające się na wózkach inwalidzkich mają pełną swobodę przemieszczania 
się między pomieszczeniami. Dzięki rozwiązaniu ERGON zyskujesz przy otwieraniu 
skrzydła nawet 50% przestrzeni w stosunku do drzwi tradycyjnych.

System drzwi przesuwno-obrotowych
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Uchwyt UWNKN

materiał Daluminium72
powłoka galwaniczna

producent  METALBUD          Uchwyt UWNOP producent  METALBUD          

Uchwyt UWP

materiał Daluminium72
powłoka galwaniczna

producent  METALBUD          Uchwyt UWPP

materiał Daluminium72
powłoka galwaniczna

Uchwyt ANNA

materiał Dmosiądz72
powłoka galwaniczna

Uchwyt PROFILO

materiał Dmosiądz72
powłoka galwaniczna

producent  LINEA CALI          

Uchwyt SABA

materiał Dmosiądz72
powłoka galwaniczna

producent  LINEA CALI          Uchwyt SIRENA

materiał Dmosiądz72
powłoka galwaniczna

producent  LINEA CALI          

Uchwyt LC-168PI

materiał Dtworzywo72
powłoka -

producent  LINEA CALI          Uchwyt LC-169PI

materiał Dmosiądz72
powłoka galwaniczna

producent  LINEA CALI          

Uchwyt METALIK producent  METALIK          

producent  METALBUD          

producent  LINEA CALI          

Uchwyt tworzywo producent  DOMINO          

materiał Dmosiądz72
powłoka galwaniczna

materiał Dstal72
powłoka lakier proszkowy

materiał Daluminium72
powłoka galwaniczna

Antaby i uchwyty DRZWIOWE
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System PRZESUWNY KB 0500 ABS System PRZESUWNY KB 0550 producent KOBLENZ         producent KOBLENZ         

        

System PRZESUWNY KB 0600 System ŁAMANY KB 0200-50 producent KOBLENZ         producent KOBLENZ         

        

        

rysunki wymiarowe i montażowe na naszej stronie www 

System PRZESUWNY KB 0400 System PRZESUWNY KB 0500

        

producent KOBLENZ         producent KOBLENZ         

rysunki wymiarowe i montażowe na naszej stronie www rysunki wymiarowe i montażowe na naszej stronie www 

rysunki wymiarowe i montażowe na naszej stronie www rysunki wymiarowe i montażowe na naszej stronie www 

rysunki wymiarowe i montażowe na naszej stronie www 

zestawy elementów oraz szyny i uchwyty 
dostępne w konfi guracjach do ciężaru 
drzwi - patrz cennik

zestawy elementów oraz szyny i uchwyty 
dostępne w konfi guracjach do ciężaru 
drzwi - patrz cennik

zestawy elementów oraz szyny i uchwyty 
dostępne w konfi guracjach do ciężaru 
drzwi i rodzaju tłumienia ABS - patrz 
cennik

zestawy elementów oraz szyny i uchwyty 
dostępne w konfi guracjach do ciężaru 
drzwi - patrz cennik

zestawy elementów oraz szyny i uchwyty 
dostępne w konfi guracjach do ciężaru 
drzwi i rodzaju tłumienia ABS - patrz 
cennik

zestawy elementów oraz szyny i uchwyty 
dostępne w konfi guracjach do ciężaru 
drzwi - patrz cennik

Systemy DRZWIOWE PRZESUWNE



OR

System PRZESUWNY KB 00720 System przesuwno-obrotowy ERGON producent CELEGON         producent KOBLENZ         

        

System przesuwno-obrotowy ERGON T System ŁAMANY COMPACK producent CELEGON        producent CELEGON         

        

rysunki wymiarowe i montażowe na naszej stronie www 

System ŁAMANY KB 0200-5-50 System ŁAMANY KB 0700

        

producent KOBLENZ         producent KOBLENZ         

rysunki wymiarowe i montażowe na naszej stronie www rysunki wymiarowe i montażowe na naszej stronie www 

rysunki wymiarowe i montażowe na naszej stronie www rysunki wymiarowe i montażowe na naszej stronie www 

rysunki wymiarowe i montażowe na naszej stronie www 

zestawy elementów oraz szyny i uchwyty 
dostępne w konfi guracjach do ciężaru 
drzwi - patrz cennik

zestawy elementów oraz szyny i uchwyty 
dostępne w konfi guracjach do ciężaru 
drzwi - patrz cennik

zestawy elementów i opcje zastosowania 
szczegółowo - patrz cennik

zestawy elementów i opcje zastosowania 
szczegółowo - patrz cennik

zestawy elementów oraz szyny i uchwyty 
dostępne w konfi guracjach do ciężaru 
drzwi - patrz cennik

zestawy elementów i opcje zastosowania 
szczegółowo - patrz cennik
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OR

Ościeżnica UKRYTA EGOSWINGLIFE Klamka z zamkiem KUADRA  producent KOBLENZ         producent KOBLENZ         

                

Ościeżnica UKRYTA EGO Ościeżnica UKRYTA EGO KUADRO

        

producent KOBLENZ         producent KOBLENZ         

rysunki wymiarowe i montażowe na naszej stronie www rysunki wymiarowe i montażowe na naszej stronie www 

rysunki wymiarowe i montażowe na naszej stronie www współpracuje z systemami drzwiowymi KOBLENZ oraz CELEGON 

zestaw elementów i dostepne 
konfi gurację - patrz cennik

zestaw elementów i dostepne 
konfi gurację - patrz cennik

zestawy elementów oraz szyny i uchwyty 
dostępne w konfi guracjach do ciężaru 
drzwi - patrz cennik

rodzaj drzwi Dprzesuwne,łamane72

rodzaj zamka magnetyczny

zestaw zamek,klamka,uchwyt

kolory powłok

 

    CENNIK STRONA

 

Zamek do drzwi przeswnych LC 1

rozstaw D-72

dormas -

czoło  16  mm

orzech wc 4 mm

długość 160 mm

opcje

kolory powłok

 

 

 

producent LINEA CALLI       

 

 

Zamek do drzwi przesuwnych LC 2

rozstaw D-72

dormas -

czoło 16 mm

orzech -

długość 160mm

opcje

kolory powłok

 

 

 

 

producent LINEA CALLI       
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OR

System PRZESUWNY KB 1760+500 System PRZESUWNY BELWEDER dostawca NOVET         producent KOBLENZ         

                

System PRZESUWNY EXTERUS System PRZESUWNY K20

        

producent KOBLENZ         producent KOBLENZ         

rysunki wymiarowe i montażowe na naszej stronie www rysunki wymiarowe i montażowe na naszej stronie www 

rysunki wymiarowe i montażowe na naszej stronie www rysunki wymiarowe i montażowe na naszej stronie www 

zestawy elementów oraz szyny i uchwyty 
dostępne w konfi guracjach- patrz cennik

zestawy elementów oraz szyny i uchwyty 
dostępne w konfi guracjach- patrz cennik

zestawy elementów i opcje zastosowania 
szczegółowo - patrz cennik

zestawy elementów oraz szyny i uchwyty 
dostępne w konfi guracjach do ciężaru 
drzwi - patrz cennik

± 4

50 mm

Zamek GTS 10

grubość szkła D8/10 mm72
wersje na wkładkę, klucz, wc

dostawca NOVET         Przeciwkaseta GK 10 dostawca NOVET         

Przeciwkaseta GKS 10

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

dostawca NOVET         Zawias 3-częściowy GTB 10

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

dostawca NOVET         

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat
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OR

Zawias 2-częściowy GTB 10

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

dostawca NOVET         Zamek GTS 40 dostawca NOVET         

Przeciwkaseta GK 40

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

dostawca NOVET         Przeciwkaseta GKS 40

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

Zawias 3-częściowy GTB 40

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

Zawias 2-częściowy GTB 40

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

dostawca NOVET         

Zamek MAGNETIC MGTS 10

grubość szkła D8/10 mm72
wersje na wkładkę, klucz, wc

dostawca NOVET         Przeciwkaseta MGTS 10

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

dostawca NOVET         

Zamek MAGNETIC MGTS 40

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

dostawca NOVET         Przeciwkaseta MGTS 40

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

dostawca NOVET         

Zamek  GTS 65 dostawca NOVET         

dostawca NOVET         

dostawca NOVET         

Przeciwkaseta GK 60 dostawca NOVET         

grubość szkła D8/10 mm72
wersje na wkładkę, klucz, wc

grubość szkła D8/10 mm72

wersje na wkładkę, ,                       
bez otworowania

grubość szkła D8/10 mm72
wersje na wkładkę, klucz, wc
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OR

Zamek BELWEDER BTS 02

grubość szkła D8/10 mm72
wersje na wkładkę, w komplecie

dostawca NOVET         Zamek 6903 dostawca NOVET         

Przeciwkaseta 6903

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

dostawca NOVET         Zamek 6903-Z

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

Przeciwkaseta 6903-Z

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

Zawias 3-częściowy GTB 80/85

grubość szkła D8/10 mm72
przylga 24/26 mm lub 40/42

dostawca NOVET         

Zawias WAHADŁOWY BTB 003

grubość szkła D8/10/12 mm72
gwarancja 5 lat

dostawca NOVET         Zawias WAHADŁOWY BTB 004

grubość szkła D8/10/12 mm72
gwarancja 5 lat

dostawca NOVET         

Zawias WAHADŁOWY BTB 005

do zamków DGTS/MGTS72
gwarancja 5 lat

dostawca NOVET         Zawias WAHADŁOWY BTB 006

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

dostawca NOVET         

Klamka U do zamków GTS/MGTS dostawca NOVET         

dostawca NOVET         

dostawca NOVET         

Klamka L do zamków GTS/MGTS dostawca NOVET         

grubość szkła D8/10 mm72
wersje na wkładkę, klucz, wc

do zamków DGTS/MGTS72
gwarancja 5 lat

grubość szkła D8/10 mm72
wersje na wkładkę, 
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OR

Wkładka bębenkowa do SZKŁA

wymiary D25,8/1772
grubośc szkła 8 mm

producent B&H         Wkładka bębenkowa do SZKŁA producent B&H         

Zamek NLO-ZD-3237

grubość szkła D8/10 mm72
kompletacja zamek+klamka+wkładka

producent GMT STANLEY          Zawias NLO-ZD-3202

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

Zawias NLO-ZD-3201

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

Zawias NLO-ZD-3203

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

producent GMT STANLEY          

Zamek NLO-ZD-3238

grubość szkła D8/10 mm72
kompletacja zamek+klamka+wkładka

producent GMT STANLEY           Zamek NT 503 MAGNETIC

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

producent GMT STANLEY          

Przeciwkaseta NLO-ZD-3238K

grubość szkła D8/10 mm72
kompletacja zamek+klamka

producent GMT STANLEY               Przeciwkaseta NTP 01 MAGNETIC

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

producent GMT STANLEY               

Zamek NLO-ZD-3239 producent GMT STANLEY         

producent GMT STANLEY          

producent GMT STANLEY  

Zamek NLO-ZD-3240 producent GMT STANLEY          

grubość szkła D8/10 mm72
do zamków 3240,3239

grubość szkła D8/10 mm72
kompletacja zamek+klamka+wkładka

wymiary 22/272
grubośc szkła 8 mm

zamek klamka oraz wkładka również 
osobno- patrz cennik

zamek klamka oraz wkładka również 
osobno- patrz cennik

zamek klamka oraz wkładka również 
osobno- patrz cennik

zamek klamka oraz wkładka również 
osobno- patrz cennik
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OR

Zamek BS10

grubość szkła D8/10 mm72

wersje komplet do drzwi           
przesuwnych z wkładką

producent GMT STANLEY         Zamek NLO-ZD-3235 producent GMT STANLEY         

Okucie dolne PFC-010

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

producent GMT STANLEY         Zawias dolny NLO-ZD-1302

grubość szkła D8/10 mm72
zastosowanie do okucia PFC-010

Okucie górne PFC-020

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

Zawias górny NLO-ZD-1301

grubość szkła D8/10 mm72
zastosowanie do okucia PFC-020

producent GMT STANLEY         

Samozamykacz  NH-23355-D

do okucia PFC-010
typ wąski

producent GMT STANLEY         Samozamykacz  G-3225-D

do okucia PFC-010
typ spłaszczony

producent GMT STANLEY         

Samozamykacz  H-555-D

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

producent GMT STANLEY         Wkładka bębenkowa NTW

wymiar wkładki D18/25 mm72
do szkła 8/10 mm

producent GMT STANLEY         

Pochwyt NJY-DP-P producent GMT STANLEY         

producent GMT STANLEY         

producent GMT STANLEY         

Pochwyt NPR-PSDK-104 producent GMT STANLEY         

do okucia PFC-010
typ z pełną regulacją osi

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

grubość szkła D8/10 mm72

wersje komplet 
zamek+klamka+wkładka 

zamek klamka oraz wkładka również 
osobno- patrz cennik
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OR

Gałka NLO-GL-51

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

producent GMT STANLEY         Gałka NLO-GL-2802-1 producent GMT STANLEY         

Gałka NLO-GL-2803-1

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

producent GMT STANLEY         Pochwyt NLO-ZD-98A-113+zamek

grubość szkła D8/10 mm72
długość/śred. 1500 mm/35 mm

producent GMT STANLEY         

grubość szkła D8/10 mm72
gwarancja 5 lat

    
 IN

FO
RM

AC
JA

     jeśli szukasz systemów do szkła 
     i nie znalazłeś ich w naszej ofercie 

        dzwoń : 34 360 60 00
napisz : biuro@centrumokuc.pl

na zamówienie oferujemy ponad 2000 pozycji

systemy do : daszków, balustrad, kabin, poręczy 

Zestaw do kabin WC KPL

grubość płyty D12-18 mm72
materiał tworzywo

producent IMPORT         Zestaw do kabin WC KPL producent IMPORT         

Zestaw do kabin WC KPL

grubość płyty D12-18 mm72
materiał tworzywo

producent IMPORT         Zestaw do kabin WC KPL

grubość płyty D12-18 mm72
materiał tworzywo

producent IMPORT        

grubość płyty D12-18 mm72
materiał tworzywo
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Otwórz Twój
świat z

Elektroniczna kontrola dostępu



Argo

ARGO, to aplikacja na urządzenia mobilne, dzięki której w intuicyjny sposób 
zbudujesz kontrolę dostępu w Twoim domu, �rmie, pensjonacie, czy hotelu. 
W dowolny sposób możesz łączyć urządzenia ISEO SMART, *takie jak: Aries, Libra, Stylos, czy X1R, 
zarządzając nimi przy pomocy smartfona lub tabletu z zainstalowaną darmową aplikacją ARGO.
Dzięki technologii Bluetooth 4.0 możesz dodawać i usuwać użytkowników, zmieniać uprawnienia, 
czy odczytywać historię zdarzeń z odległości nawet 10 metrów od urządzenia.

*Na zdjęciach prezentowana jest elektroniczna wkładka Libra SMART.

    - Kontrola dostępu w Twoim urządzeniu smart.Argo



OR

Domofon OR-DOM-RE-914

wersja bezsłuchawkowy72
zasilanie 12 DC

producent ORNO         

 

    CENNIK STRONA

Domofon OR-DOM-QH-911 producent ORNO         

Domofon OR-DOM-SG-918

wersja słuchawkowy72
zasilanie 18 DC

producent ORNO         

 

    CENNIK STRONA

Domofon OR-DOM-IS-917

wersja bezsłuchawkowy72
zasilanie 14 DC -zasilacz w zestawie

 

    CENNIK STRONA

Wideodomofon OR-VID-CK-1039

wersja bezsłuchawkowy72

zasilanie 15 DC

Wideodomofon OR-VID-VP-1028

wersja bezsłuchawkowy72
zasilanie 15 DC

producent ORNO         

Wideodomofon OR-VID-EX-1033

wersja bezsłuchawkowy72
zasilanie 14,5 DC

producent ORNO         

 

    CENNIK STRONA

Wideodomofon OR-VID-EX-1034

wersja bezsłuchawkowy72
zasilanie 14,5 DC

producent ORNO         

Wideodomofon OR-VID-JS-1021

sterowanie Dkarta , brelok + klawisze2
zasilanie 12 DC

producent ORNO         

 

    CENNIK STRONA

Zamek szyfrowy OR-ZS-805 

sterowanie Dkarta i brelok72
zasilanie 12 DC

producent ORNO         

 

    CENNIK STRONA

Zamek szyfrowy OR-ZS-806 producent ORNO         

producent ORNO         

producent ORNO         

Zamek szyfrowy OR-ZS-802 producent ORNO         

wersja bezsłuchawkowy72
zasilanie 13,5 DC

sterowanie Dkarta , brelok + klawisze2
zasilanie 12 DC

wersja słuchawkowy72

zasilanie 230 V                                      
zasilacz wbudowany

otwieranie brylokiem i/lub kartą

otwieranie brylokiem i/lub kartą

podwyższona odporność na wilgoć
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Zamek szyfrowy OR-ZS-803

sterowanie Dkarta , brelok + klawisze2
zasilanie 12 DC

producent ORNO         Zamek szyfrowy OR-ZS-804 producent ORNO         

Karta zbliżeniowa ORNO

rodzaj
dostępowa /     

programująca72

producent ORNO         Brelok zbliżeniowy

rodzaj
dostępowy /     

programujący72

Czytnik linii PAPILARNYCH

sterowanie Dlinie papilarne72
zasilanie 9-24 VDC

Czytnik KLAWIATURA

sterowanie Dklawiatura72
zasilanie 9-24 VDC

producent IDENCOM  

Czytnik BLUETOOTH

sterowanie Dbluetooth - telefon72
zasilanie 9-24 DC

producent IDENCOM  Czytnik DOM KEYPAD

sterowanie Dklawiatura72
zasilanie 9-17 DC

producent DOM          

Czytnik-klamka DOM GUARDIAN

rodzaj
dostępowy /     

programujący72

producent DOM          Czytnik-wkładka DOM PROTECTOR

sterowanie Dbrelok, karta72
zasilanie bateria 3,0 V

producent DOM          

Zamek NLO-ZD-3239 producent DOM          

producent ORNO         

producent IDENCOM  

Brelok zbliżeniowy DOM producent DOM          

sterowanie Dbrelok, karta72
zasilanie bateria 3,0 V

sterowanie Dbrelok, karta72
zasilanie 12-24 DC

sterowanie Dkarta , brelok + klawisze2
zasilanie 12 DC

klasa IP 54

zamek klamka oraz wkładka również 
osobno- patrz cennik

hermetyczny IP 68, masymalna ochrona 
przed wodą

klasa IP 54 klasa IP 54

klasa IP 67

opcje :  ENIQ fale krótkie 13,56 Mhz
 ELS fale dłógie 125Khz

opcje :  ENIQ fale krótkie 13,56 Mhz
 ELS fale dłógie 125Khz
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Karta zbliżeniowa DOM

rodzaj
dostępowy /     

programujący72

producent DOM         Czytnik-klamka ARIES producent ISEO         

Czytnik-wkładka LIBRA

sterowanie Dkarta, brelok 
telefon,smartwatch72

zasilanie bateria litowa 

producent ISEO         Wkładka mechatroniczna F9000

wymiary typowe dla wkładek72
zasilanie bateria w kluczu

sterowanie programator

Programator kluczy

sterowanie programator wkładki 
F900072

Karta zbliżeniowa ISEO

rodzaj
dostępowy /     

programujący72

producent ISEO         

producent ISEO         

producent ISEO         

sterowanie Dkarta, brelok 
telefon,smartwatch72

zasilanie bateria litowa CR201

różne opcje - patrz cennik

różne opcje - patrz cennik

SYSTEMY HOTELOWE ISEO

składniki 
systemu

Dwkładka LIBRA lub/i 
klamka ARIES 72

transponder karta, brelok, telefon,    
bransoleta, smartwatch

programator aplikacka komputerowa 
ARGO

długość fal 13,86 mHz 

producent ISEO         

jeśli jesteś zainteresowany systemem 
prosimy o kontakt z nami : 793 146 148
przygotujemy wycenę uwzględniającą 
indywidualne preferencje i potrzeby
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OR

SYSTEMY HOTELOWE DOM

składniki 
systemu

Dwkładka PROTECTOR lub/i 
klamka GUARDIAN 72

transponder karta, brelok

programator aplikacka komputerowa 
ELS,ENIQ

długość fal ENIQ :13,86 mHz                  
ELS : 125kHz 

SYSTEMY HOTELOWE LOB

składniki 
systemu

Dklamka modele  
8005,5500,2000 72

transponder karta

programator aplikacka komputerowa 

długość fal 13,86 mHz                  

SYSTEMY HOTELOWE BE-TECH

składniki 
systemu

Dzamek+klamka modele : 
BERLIN, OSLO, LONDON 72

transponder karta,brelok

programator aplikacka komputerowa 

długość fal 13,86 mHz                  

producent DOM         

jeśli jesteś zainteresowany systemem 
prosimy o kontakt z nami : 793 146 148
przygotujemy wycenę uwzględniającą 
indywidualne preferencje i potrzeby

producent LOB         

jeśli jesteś zainteresowany systemem 
prosimy o kontakt z nami : 793 146 148
przygotujemy wycenę uwzględniającą 
indywidualne preferencje i potrzeby

producent BE-TECH         

jeśli jesteś zainteresowany systemem 
prosimy o kontakt z nami : 793 146 148
przygotujemy wycenę uwzględniającą 
indywidualne preferencje i potrzeby
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Elektrozaczep seria 1700

rodzaje
podstawowy, z pamięcią, z 

wyłącznikiem72

zasilanie 12 AC/DC , 6 AC, 24 AC/DC, 
niskoprądowe 12 AC, 12 DC

wymiary 
szer/wys/głęb

21,5/67/29 mm                    
rozstaw śrub 52

producent JiS         Elektrozaczep seria 1400 producent JiS         

Elektrozaczep seria 800

rodzaje
podstawowy, z pamięcią, z 

wyłącznikiem72
zasilanie 12 AC/DC 

wymiary 
szer/wys/głęb

20/89/29 mm                        
rozstaw śrub 52

producent JiS         Elektrozaczep seria 1500 

rodzaje
podstawowy, z 

mikrowyłącznikiem72

zasilanie 12 AC                                             
rewersyjny - 12 DC, 24 DC

wymiary 
szer/wys/głęb

21,5/85/30 mm                    
rozstaw śrub 52

Elektrozaczep seria 1400 RF

rodzaje
podstawowy, z pamięcią, z 

wyłącznikiem72

zasilanie 12 AC/DC, 24 AC/DC,          
rewersyjny - 12 DC, 24 DC

wymiary 
szer/wys/głęb

16,5/67/29 mm                    
rozstaw śrub 52

Elektrozaczep seria 1400 RTF

rodzaje
podstawowy, z pamięcią, z 

wyłącznikiem72

zasilanie 12 AC/DC, 24 AC/DC,          
rewersyjny - 12 DC, 24 DC

wymiary 
szer/wys/głęb

16,5/67/29 mm                    
rozstaw śrub 52

producent JiS         

Elektrozaczep R2

rodzaje podstawowy72
zasilanie 12 AC/DC, 24 AC/DC,          

wymiary 
szer/wys/głęb 27/65/33 mm                    

producent ELEKTRA        Elektrozaczep R3

rodzaje
podstawowy, z 

wyłącznikiem, z pamięcią72
zasilanie 12 AC/DC, 24 AC/DC,          

wymiary 
szer/wys/głęb

20/90/28,5 mm
rozstaw śrub 52                    

producent ELEKTRA        

Elektrozaczep R4

rodzaje podstawowy72
zasilanie 12 AC/DC          

wymiary 
szer/wys/głęb

22/212/60 mm
                    

producent ELEKTRA        Elektrozaczep R5

rodzaje
podstawowy, z 
wyłącznikiem, z 

pamięcią72
zasilanie 12 AC/DC          

wymiary 
szer/wys/głęb

16,5/68/29 mm
rozstaw śrub 52                    

producent ELEKTRA        

Elektrozaczep DES 07 producent DOM         

producent JiS         

producent JiS         

Elektrozaczep 2 ZE-WĄSKI producent FANA        

rodzaje
podstawowy, z 

wyłącznikiem, z pamięcią72
zasilanie 12 AC/DC, 24 AC/DC,          

wymiary 
szer/wys/głęb

21/68/29 mm
rozstaw śrub 52                    

rodzaje
podstawowy, z pamięcią, z 

wyłącznikiem72

zasilanie 12 AC/DC, 24 AC/DC,          
rewersyjny - 12 DC, 24 DC

wymiary 
szer/wys/głęb

20,5/75/28 mm                    
rozstaw śrub 52

rodzaje
podstawowy, z pamięcią, z 

wyłącznikiem72

zasilanie 12 AC/DC, 24 AC/DC,          
rewersyjny - 12 DC, 24 DC

wymiary 
szer/wys/głęb

16,5/67/29 mm                    
rozstaw śrub 52

dostępna
wersja rewersyjna

dostępna
wersja rewersyjna

wytrzymałość obciążenia 1000kg
HIGH SECURITY

dostępna
wersja rewersyjna

radialny - minimalne wychylenie zaczepu dostępna
wersja rewersyjna

bez podcięcia w ościeżnicy

dostępna
wersja rewersyjna

dostępna
wersja rewersyjna

dostępna
wersja rewersyjna

dostępna
wersja rewersyjna
wersja syngnalizacji
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Elektrozaczep ZE-SZEROKI

rodzaje podstawowy72
zasilanie 12 AC/DC          

wymiary 
szer/wys/głęb

0/0/0 mm
                    

producent FANA        Elektrozaczep 4007-4013 producent ORNO         

Elektrozaczep 4015-4018

rodzaje
podstawowy, z 

wyłącznikiem, z pamięcią72

zasilanie 12 AC/DC          

wymiary 
szer/wys/głęb

21/69/29 mm
                    

producent ORNO         Elektrozaczep 4001-4006

rodzaje
podstawowy, z 

wyłącznikiem, z pamięcią72

zasilanie 12 AC/DC
rewersyjny -12 DC          

wymiary 
szer/wys/głęb

16/65,6/28,1 mm
                    

Zwora elektromagnetyczna ZW300

obciążenia max 135 kg72

zasilanie 12 DC          

wymiary 
szer/wys/głęb

35/170/21 mm
                    

Zwora elektromagnetyczna ZW600

obciążenia max 270 kg72
zasilanie 12 DC, 24 DC          

wymiary 
szer/wys/głęb

38/180/11 mm
                    

producent ELEKTRA  

Zwora elektromagnetyczna ZW800

obciążenia max 320 kg72
zasilanie 12 DC, 24 DC          

wymiary 
szer/wys/głęb

43/158/11 mm
                    

producent ELEKTRA  Płyty montażowe do ZWOR ZW

do modeli ZW 300, 600, 80072

producent ELEKTRA  

Zwora elektromagnetyczna 15S

obciążenia max 510 kg72

zasilanie 12 DC, 24 DC          

wymiary 
szer/wys/głęb

73/268/40 mm
                    

producent DOM          Zwora elektromagnetyczna 30S

obciążenia max 184 kg72
zasilanie 12 DC, 24 DC          

wymiary 
szer/wys/głęb

39/168/21 mm
                    

producent DOM          

producent DOM          

producent ORNO         

producent ELEKTRA  

Zwora elektromagnetyczna 4 producent DOM          

obciążenia max 50 kg72
zasilanie 12 DC, 24 DC          

wymiary 
szer/wys/głęb

38/108/21 mm
                    

obciążenia max 306 kg72
zasilanie 12 DC, 24 DC          

wymiary 
szer/wys/głęb

48/268/25 mm
                    

rodzaje
podstawowy, z 

wyłącznikiem, z pamięcią72
zasilanie 12 AC/DC          

wymiary 
szer/wys/głęb

20,7/90/28 mm
                    

dostępna
wersja rewersyjna
wersja syngnalizacji

Zwora elektromagnetyczna 2H

135

producent ORNO
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Płyty montażowe do ZWOR DOM

do modeli 30S, 2H, 42

producent DOM         Zaczep ALUHARD producent DOM METALPLAST         

Zaczep płaski DŁUGI

wymiary 
szer/dł 25,5/250 mm                    

producent ELEKTRA         Zaczep płaski KRÓTKI

wymiary 
szer/dł 27/165 mm                    

Zaczep długi KĄTOWY

wymiary 
szer/dł 24-36/250,5 mm                    

Kaseta krótki KĄTOWY

wymiary 
szer/dł 27-32,5/150 mm                    

producent ELEKTRA         

Zaczep ISEO krótki

wymiary 
szer/dł 25,5/250 mm                    

producent ISEO       Zaczep ISEO długi

wymiary 
szer/dł 25,5/250 mm                    

producent ISEO       

producent ELEKTRA         

producent ELEKTRA         

wymiary 
szer/dł 24/216 mm                    
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dobierz właściwie kłódkę

 

S.  Wymiar określający szerokość. Jest to podstawowa wielkość rozmiaru 
kłódki.

Niektóre kłódki posiadają podwyższone parametry odporności na wilgoć i 
warunki atmosferyczne. Osiągniete jest to dzięki zewnętrznej dodatkowej 
obudowie lub konstrukcji i użytych materiałów do produkcji.   

Zgodnie z obowiązującą normą EN 12230 antywłamaniowość kłódki 
określana jest za pomocą cyfry. Przedział od 4 do 6 określa produkt jako 
posiadający odporność na włamanie. Klasa 4 jako podstawowe zabezpiec-
zenie, klasa 6 jako najwyższe.
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Kłódka KZZS

rodzaje/rozmiar S30,40,50,60,7572
materiał żeliwo          

zabezpieczenie podstawowe  

producent GERDA        Kłódka KMZ BRASS LINE producent GERDA        

Kłódka KMT BRASS LINE

rodzaje/rozmiar S 50, 65, 75, 9072

materiał mosiądz          

zabezpieczenie podstawowe  

producent GERDA        Kłódka KSWW

rodzaje/rozmiar S 40,50 H 60,7072
materiał mosiądz          

zabezpieczenie wzmocniona  

Kłódka KSWS

rodzaje/rozmiar S 30,40,50,60,7072

materiał mosiądz          

zabezpieczenie wzmocnione  

Kłódka KSWC

rodzaje/rozmiar S 50,60,7072
materiał mosiądz          

zabezpieczenie wzmocnione  

producent GERDA        

Kłódka KSWT

rodzaje/rozmiar S 50,60,7072
materiał mosiądz          

zabezpieczenie wzmocnione  

producent GERDA        Kłódka HSS 632

rodzaje/rozmiar S 7572

materiał stal

zabezpieczenie antywłamaniowa klasa 4  

producent GERDA        

Kłódka HSS 531/631

rodzaje/rozmiar S 20/30/4072

materiał mosiądz

zabezpieczenie podstawowe 

producent GERDA        Kłódka ZIRCON 106

rodzaje/rozmiar S 5272
materiał stal

zabezpieczenie antywłamaniowa klasa 6  

producent GERDA        

producent GERDA        

producent GERDA        

producent GERDA        

Kłódka szyfrowa BRASS LINE producent GERDA          

rodzaje/rozmiar S 48,5272
materiał stal

zabezpieczenie antywłamaniowa klasa 4  

rodzaje/rozmiar S 7572
materiał stal          

zabezpieczenie antywłamaniowa klasa 6  

rodzaje/rozmiar S20,30,40,50,6072
materiał mosiądz          

zabezpieczenie podstawowe  

Kłódka ZIRCON 116

  

 

 

 

  

  

   klasa

   klasa
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Kłódka GRANIT 2

rodzaje/rozmiar S 6672
materiał stop cynku          

zabezpieczenie antywłamaniowa klasa 4   

producent LOB        Kłódka IRYD producent LOB        

Kłódka KMM5

rodzaje/rozmiar S 5072

materiał mosiądz          

zabezpieczenie podstawowe    

producent LOB        Kłódka TANTAL

rodzaje/rozmiar S 8372
materiał stal         

zabezpieczenie antywłamaniowa klasa 5

Kłódka GRANIT 1

rodzaje/rozmiar S 6672

materiał stop cynku         

zabezpieczenie antywłamaniowa klasa 4

Kłódka KSS

rodzaje/rozmiar S 20,25,30,40,50,60,7572
materiał żeliwo          

zabezpieczenie podstawowe  

producent LOB        

Kłódka KS

rodzaje/rozmiar S 40,50,6072
materiał żeliwo          

zabezpieczenie podstawowe    

producent LOB        Kłódka KZ

rodzaje/rozmiar S 30,50,6072

materiał znal

zabezpieczenie podstawowe

producent LOB        

Kłódka KW01

rodzaje/rozmiar S 40,50,6072

materiał mosiądz

zabezpieczenie podstawowe

producent LOB        Kłódka KW02

rodzaje/rozmiar S 6672
materiał stal

zabezpieczenie wzmocniona

producent LOB        

producent LOB        

producent LOB        

producent LOB        

Kłódka KM producent LOB          

rodzaje/rozmiar S 6672
materiał stal

zabezpieczenie wzmocniona  

rodzaje/rozmiar S 20,25,30,40,50,6072
materiał mosiądz         

zabezpieczenie podstawowe

rodzaje/rozmiar S 7272
materiał stal          

zabezpieczenie antywłamaniowa klasa 4     

Kłódka KD

    

   

   

  

  

 
 

możliwość wykonania systemu klucza 
ujednoliconego
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OR

Kłódka KT02

rodzaje/rozmiar S 742
materiał żeliwo          

zabezpieczenie podstawowe  

producent LOB        Kłódka KT05 producent LOB        

Kłódka KMD

rodzaje/rozmiar S 30,40,50,6072

materiał mosiądz          

zabezpieczenie podstawowe  

producent LOB        Kłódka KTD

rodzaje/rozmiar S 40,50, 6072
materiał mosiądz          

zabezpieczenie podstawowe  

Kłódka PCV

rodzaje/rozmiar S 40,502

materiał mosiądz          

zabezpieczenie podstawowe  

Kłódka KML

rodzaje/rozmiar S 6272
materiał mosiądz          

zabezpieczenie wzmocnione  

producent LOB        

Kłódka KM -ANTYKOROZYJNA

rodzaje/rozmiar S 4072
materiał mosiądz          

zabezpieczenie podstawowe    

producent LOB        Kłódka FORMAN

rodzaje/rozmiar S 20,30,40,50,60,7572

materiał żeliwo

zabezpieczenie podstawowe    

producent IMPORT        

Kłódka IMP

rodzaje/rozmiar fi 5072

materiał stal

zabezpieczenie podstawowe

producent IMPORT        Kłódka KZL116Y

rodzaje/rozmiar S 3572
materiał stal

zabezpieczenie podstawowe

producent LOB        

producent LOB        

producent LOB        

producent LOB        

Kłódka KOSY producent LOB          

rodzaje/rozmiar S 25,30,40,50,6072
materiał żeliwo

zabezpieczenie podstawowe

rodzaje/rozmiar s 2172
materiał mosiądz          

zabezpieczenie podstawowe

rodzaje/rozmiar S 9272
materiał żeliwo                    

zabezpieczenie podstawowe  

Kłódka KZL190Y
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producent LOB
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Kłódka KWSY

rodzaje/rozmiar S 6572
materiał znal          

zabezpieczenie podstawowe

producent LOB        Kłódka ENERGETYCZNA producent OMSI        

Wrzeciądze LOB

materiał stal72

producent LOB        Wrzeciądze BURTOWE

rozmiar 55/75/90 mm

materiał stal72

Wrzeciądze 150,200

rozmiar 150,200 mm72

materiał stal          

Wrzeciądze ALTANOWE

rozmiar 180 mm2
materiał stal          

producent POLSKA        

Zasuwa pod KŁÓDKĘ 293

rozmiar 293 mm72
materiał stal          

producent POLSKA      Zasuwa pod KŁÓDKĘ 250-350

rozmiar 250/300/350 mm72

materiał stal          

producent POLSKA      

producent POLSKA        

producent POLSKA      

przeznaczenie energetyka

materiał stal          

zabezpieczenie podstawowa

 
 

    
 IN

FO
RM

AC
JA

Uszczelki drzwiowe i okienne

KŁÓDKI



141

Uszczelka S 7292

materiał TPE72
opakowanie 100 mb          

przeznaczenie drzwi wewnętrzne przylga   

producent INTER DEVENTER        Uszczelka S 3967 producent INTER DEVENTER        

Uszczelka S 6582

materiał TPE72
opakowanie 100 mb          

przeznaczenie drzwi wewnętrzne przylga   

producent INTER DEVENTER        Uszczelka S 6812

materiał TPE72
opakowanie 100 mb          

przeznaczenie drzwi wewnętrzne przylga   

Uszczelka S 6535

materiał TPE72
opakowanie 100/200 mb          

przeznaczenie drzwi wewnętrzne przylga   

Uszczelka S 9877

materiał TPE72
opakowanie 200 mb          

przeznaczenie drzwi wewnętrzne przylga   

producent INTER DEVENTER        

Uszczelka S 6612

materiał TPE72
opakowanie 100 mb          

przeznaczenie drzwi wewnętrzne przylga   

producent INTER DEVENTER        Uszczelka S 6512a

materiał TPE72
opakowanie 180 mb          

przeznaczenie drzwi wewnętrzne przylga   

producent INTER DEVENTER        

Uszczelka SP 7522

materiał TPE72
opakowanie 150 mb          

przeznaczenie drzwi wew. bez przylgi  

producent INTER DEVENTER        Uszczelka S 6577

materiał TPE72
opakowanie 200 mb          

przeznaczenie drzwi wew. bez przylgi  

producent INTER DEVENTER        

producent INTER DEVENTER        

producent INTER DEVENTER        

producent INTER DEVENTER        

Uszczelka S 485 producent INTER DEVENTER        

materiał TPS72
opakowanie 100 mb          

przeznaczenie drzwi wewnętrzne przylga   

materiał SILIKON72
opakowanie 50 mb          

przeznaczenie drzwi wew. bez przylgi  

materiał TPE72
opakowanie 100 mb          

przeznaczenie drzwi wewnętrzne przylga   

Uszczelka DS 6577
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Uszczelka S 6699

materiał TPE72
opakowanie 150 mb          

przeznaczenie drzwi wew. bez przylgi  

producent INTER DEVENTER        Uszczelka SV 712 producent INTER DEVENTER        

Uszczelka SV 715

materiał TPE72
opakowanie 150 mb          

przeznaczenie drzwi wew. bez przylgi  

producent INTER DEVENTER        Uszczelka SV 12

materiał TPE72
opakowanie 200 mb          

przeznaczenie drzwi zewnętrzne   

Uszczelka SV 155

materiał TPE72
opakowanie 150 mb          

przeznaczenie drzwi zewnętrzne   

Uszczelka SV 185

materiał TPE72
opakowanie 150 mb          

przeznaczenie drzwi zewnętrzne   

producent INTER DEVENTER        

Uszczelka DS 12-18

materiał SILIKON72
opakowanie 50 mb          

przeznaczenie drzwi 

producent INTER DEVENTER        Uszczelka DS 6955

materiał SILIKON72
opakowanie 50 mb          

przeznaczenie drzwi 

producent INTER DEVENTER        

Uszczelka DS 6988

materiał TPE72
opakowanie 200 mb          

przeznaczenie ościeżnica  

producent INTER DEVENTER        Uszczelka S 6586

materiał TPE72
opakowanie 200 mb          

przeznaczenie ościeżnica  

producent INTER DEVENTER        

producent INTER DEVENTER        

producent INTER DEVENTER        

producent INTER DEVENTER        

Uszczelka S 7243 producent INTER DEVENTER        

materiał SILIKON72
opakowanie 50 mb          

przeznaczenie drzwi 

materiał TPE72
opakowanie 200 mb          

przeznaczenie ościeżnica  

materiał TPE72
opakowanie 180 mb          

przeznaczenie drzwi wew. bez przylgi  

Uszczelka S 7234
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Uszczelka S 6692

materiał TPE72
opakowanie 200 mb          

przeznaczenie ościeżnica  

producent INTER DEVENTER        Uszczelka S 6741 producent INTER DEVENTER        

Uszczelka S 6734

materiał TPE72
opakowanie 200 mb          

przeznaczenie ościeżnica  

producent INTER DEVENTER        Uszczelka S 4167

materiał TPE72
opakowanie 200 mb          

przeznaczenie ościeżnica  

14,4

10
15

11,6

Uszczelka S 7512

materiał TPE72
opakowanie 200 mb          

przeznaczenie okna przylgowe   

Uszczelka SP 125

materiał TPS2
opakowanie 200 mb          

przeznaczenie okna przylgowe   

producent INTER DEVENTER        

Uszczelka SV 125

materiał TPE72
opakowanie 200 mb          

przeznaczenie okna przylgowe   

producent INTER DEVENTER        Uszczelka SV 12

materiał TPE72
opakowanie 200 mb          

przeznaczenie okna przylgowe   

producent INTER DEVENTER        

Uszczelka SP 6850

materiał TPE72
opakowanie 200 mb          

przeznaczenie okna przylgowe   

producent INTER DEVENTER        Uszczelka S 7503

materiał TPE72
opakowanie 200 mb          

przeznaczenie okna przylgowe   

producent INTER DEVENTER        

producent INTER DEVENTER        

producent INTER DEVENTER        

producent INTER DEVENTER        

Uszczelka S 9850 producent INTER DEVENTER        

materiał TPS72
opakowanie 200 mb          

przeznaczenie okna przylgowe   

materiał TPE72
opakowanie 150 mb          

przeznaczenie okna przylgowe   

materiał TPE72
opakowanie 200 mb          

przeznaczenie ościeżnica  

Uszczelka S 6624
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producent INTER DEVENTER



OR

Uszczelka SP 33b

materiał TPS72
opakowanie 200 mb          

przeznaczenie okna krawędziowe  

producent INTER DEVENTER        Uszczelka SV 33 producent INTER DEVENTER        

Uszczelka S 8016

materiał TPE72
opakowanie 200 mb          

przeznaczenie okna krawędziowe  

producent INTER DEVENTER        Uszczelka SV 103b

materiał TPE72
opakowanie 200 mb          

przeznaczenie okna krawędziowe  

Uszczelka SV 415a

materiał TPE72
opakowanie 150 mb          

przeznaczenie okna krawędziowe  

Uszczelka SV 418

materiał TPE72
opakowanie 150 mb          

przeznaczenie okna krawędziowe  

producent INTER DEVENTER        

Uszczelka SV 180

materiał TPE72
opakowanie 150 mb          

przeznaczenie okna krawędziowe  

producent INTER DEVENTER        Uszczelka VES 3

materiał TPE72
opakowanie 100 kpl          

przeznaczenie przymykowe  

producent INTER DEVENTER        

10

Uszczelka VESU 19

materiał TPE72
opakowanie 200 mb          

przeznaczenie okna skandynawskie  

producent INTER DEVENTER        

18

Uszczelka VESU 12

materiał TPE72
opakowanie 100 kpl          

przeznaczenie przymykowe  

producent INTER DEVENTER        

11

producent INTER DEVENTER        

producent INTER DEVENTER        

producent INTER DEVENTER        

Uszczelka SV 3 producent INTER DEVENTER        

materiał TPE72
opakowanie 100 kpl          

przeznaczenie przymykowe  

materiał TPE72
opakowanie 400 mb          

przeznaczenie okna skandynawskie  

materiał TPE72
opakowanie 200 mb          

przeznaczenie okna krawędziowe  

Uszczelka S 6584
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Uszczelki DRZWIOWE I OKIENNE



OR

Uszczelka Sp 812

materiał TPS72
opakowanie 200 mb          

przeznaczenie okna skandynawskie  

producent INTER DEVENTER        Uszczelka S 3223 producent INTER DEVENTER        

Uszczelka S 9608

materiał TPE72
opakowanie 100 mb          

przeznaczenie renowacja  

producent INTER DEVENTER        Uszczelka S 9609

materiał TPE72
opakowanie 100 mb          

przeznaczenie renowacja  

Uszczelka S 9414

materiał TPE72
opakowanie 200 mb          

przeznaczenie renowacja+taśma klejąca   

Uszczelka S9216

materiał TPE72
opakowanie 100 mb          

przeznaczenie renowacja+taśma klejąca   

producent INTER DEVENTER        

Uszczelka 9168

materiał TPE72
opakowanie 100 mb          

przeznaczenie renowacja+taśma klejąca   

producent INTER DEVENTER        Uszczelka S 9612

materiał TPE72
opakowanie 100 mb          

przeznaczenie renowacja+taśma klejąca   

producent INTER DEVENTER        

Uszczelka S 3117

rodzaje dla kąta 90 st.; 30-120 st.72

producent INTER DEVENTER        Uszczelka S 6803

materiał TPE72
opakowanie 250 mb          

przeznaczenie doszczelnienie ościeżnicy   

producent INTER DEVENTER        

producent INTER DEVENTER        

producent INTER DEVENTER        

producent INTER DEVENTER        

Nożyce do cięcia KĄTOWEGO producent INTER DEVENTER        

materiał TPE72
opakowanie 150 mb          

przeznaczenie maskująca kanał   

rodzaje 3 różne profile 72

materiał TPE72
opakowanie 200 mb          

przeznaczenie okna skandynawskie  

Przyrząd MONTAŻOWY
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producent INTER DEVENTER



OR

WESER 65 TI TERM

materiał aluminium + ABS terma72
długość 1200/6000 mm         

przeznaczenie drzwi zewnętrzne/wew.  

producent GUTMANN        

65

11
.6

3629

20

5°

5°

kolor: czarny

WESER 75 TI TERM producent GUTMANN        

20

11
.6

39 36

75

5°

kolor: czarny

5°

WESER 95 TI TERM

materiał aluminium + ABS terma72
długość 1200/6000 mm         

przeznaczenie drzwi zewnętrzne/wew.  

producent GUTMANN        

95

20

3659

11
.6

5°

5°

kolor: czarny

Łącznik SH-WESER 

materiał tworzywo72
do progu 65/75/95 TI         

przeznaczenie pod ościeżnicę/słupek                  

50

100

60

5

45

zaaplikować silikon
w czasie montaży do
progu TI

Profil dystansowy P47-50 K

materiał tworzywo72
opakowanie na metry bieżące          

przeznaczenie dystans do progów TI  25

47

50

BKV EIFEL 90 T

materiał aluminium + ABS terma72
długość 1200/6000 mm         

przeznaczenie drzwi zewnętrzne/wew.  

producent BKV        

90

BKV EIFEL 80 T

materiał aluminium + ABS terma72
długość 1200/6000 mm         

przeznaczenie drzwi zewnętrzne/wew.  

producent BKV        

80 

BKV EIFEL 75 T

materiał aluminium + ABS terma72
długość 1200/6000 mm         

przeznaczenie drzwi zewnętrzne/wew.  

producent BKV        

75 

Łącznik do progów EIFEL

materiał aluminium72
długość 1330/1630 mm         

przeznaczenie drzwi zewnętrzne/wew.  

producent BKV        Profil dystansowy KS-35, K-20

materiał tworzywo72
opakowanie na metry bieżące          

przeznaczenie dystans do progów EIFEL 

producent BKV        

35

35

20

20

producent GUTMANN        

producent GUTMANN        

producent GUTMANN        

Próg CHRONOFLOOR producent CCE        

materiał tworzywo72
do progu EIFEL 90,80,75        

przeznaczenie pod ościeżnicę/słupek                  

materiał aluminium + uszczelka72
długość 1200/6000 mm         

przeznaczenie drzwi zewnętrzne/wew.  

materiał aluminium + ABS terma72
długość 1200/6000 mm         

przeznaczenie drzwi zewnętrzne/wew.  

WESER 66 z uszczelką

 
 

  

 

  

 

 

 

7,
8

 40 
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OR

Uszczelnienie progu CHRONO

materiał aluminium + uszczelka72
długość 830/930/1030/1130 mm         

przeznaczenie uszczelka progu CHRONO  

producent CCE        
 15 

 3
0 

Łącznik progu CHRONOAIR producent CCE        

Uszczelnienie progu 12x30 FILLER

cechy główne akustyczne 27db72
długość 830/930/1030/1130 mm                 

cechy dodatk. termiczna

producent CCE        

 3
0 

 11,7  

Uszczelnienie progu 13x28 FILLER

cechy główne akustyczne 27db72
długość 830/930/1030/1130 mm                 

cechy dodatk. termiczna 

 2
8 

 13 

Uszczelnienie progu ACOUSTIC ALU

cechy główne akustyczne 50db72
długość 830/930/1030/1130 mm                 

cechy dodatk. dymoszczelnośĆ

 2
0

 

 25  

Uszczelnienie progu ACOUSTIC +

cechy główne akustyczne 51db72
długość 830/930/1030/1130 mm                 

cechy dodatk. dymoszczelność 

producent CCE        

 2
8 

 15 

Uszczelnienie progu ALETTE A

cechy główne akustyczne 39db72
długość 830/930/1030/1130 mm                 

cechy dodatk. wiatroszczelność 

producent CCE        

 2
8 

 30  

 12  

Uszczelnienie progu ALETTE A

cechy główne wiatroszczelna72
długość 830/930/1030/1130 mm                 

cechy dodatk. światłoszczelna 

producent CCE        

 4
0 

 13 

Uszczelnienie progu ECOAPLLIQUE

cechy główne wiatroszczelna72
długość 830/930/1030/1130 mm                 

cechy dodatk. światłoszczelna 

producent CCE        

 72,4 

 43,5 

 19,8 

Uszczelnienie progu EUREKA

cechy główne wiatroszczelna72
długość 830/930/1030/1130 mm                 

cechy dodatk. światłoszczelna 

producent CCE        

 1
8

 

 10 

producent CCE        

 3
0

  2
0

 

 25  
 36  

producent CCE        

producent CCE        

Uszczelnienie progu MEC producent CCE        

cechy główne wiatroszczelna72
długość 830/930/1030/1130 mm                 

cechy dodatk. światłoszczelna 

cechy główne akustyczna 55 db 72
długość 830/930/1030/1130 mm                 

cechy dodatk. dymoszczelna 

materiał tworzywo+stal72
długość -        

przeznaczenie łącznik progu CHRONO  

 1
1

 

 20 

Uszczelnienie progu IPER

 

 

 

 

 

 

 - 
 - 
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producent CCE



OR

Uszczelnienie progu MINI FIRE

cechy główne akustyczna 44 db 72
długość 830/930/1030/1130 mm                 

cechy dodatk. ogniotrwała 51min. 

producent CCE        

 2
8 

 13 

Uszczelnienie progu MINI PLUS producent CCE        

 2
8 

 25 

Uszczelnienie progu SMALL

cechy główne wiatroszczelność72
długość 830/930/1030/1130 mm                 

cechy dodatk. światłoszczelność 

producent CCE        

12
,5

11,7
Uszczelnienie progu SUPERIOR

cechy główne akustyczne 48 db72
długość 830/930/1030/1130 mm                 

cechy dodatk. dymoszczelność 

 3
5 

 14 

Uszczelnienie progu TOP

cechy główne akustyczne 42db72
długość 830/930/1030/1130 mm                 

cechy dodatk. dymoszczelnośĆ

 2
8 

 13 

Uszczelnienie progu TOP +

cechy główne akustyczne 44 db72
długość 830/930/1030/1130 mm                 

cechy dodatk. dymoszczelność 

producent CCE        

 2
8 

 13 

Uszczelnienie progu TREND

cechy główne akustyczne 32 db72
długość 830/930/1030/1130 mm                 

cechy dodatk. wiatroszczelność 

producent CCE        

 2
0 

 12  

Uszczelnienie progu TREND FILLER

cechy główne akustyczne 32 db72
długość 830/930/1030/1130 mm                 

cechy dodatk. termiczna 

producent CCE        

 2
0 

 12  

Uszczelnienie progu UNIFIRE 30

cechy główne samoprzylepne ALU 72
długość 1000 mm                 

cechy dodatk. szczotkowe wierzchnie 

producent CCE        

 2
8 

 15 

Uszczelnienie progu UNIFIRE 60

cechy główne akustyczna 51 db 72
długość 830/930/1030/1130 mm                 

cechy dodatk. ogniotrwała 60 min. 

producent CCE        

 2
8 

 15 

producent TRIBOLLET        

16

9

25

15

40

8

producent CCE        

producent CCE        

Uszczelnienie szczotkowe COLOR producent TRIBOLLET        

cechy główne akustyczna 51 db 72
długość 830/930/1030/1130 mm                 

cechy dodatk. ogniotrwała 30 min. 

cechy główne samoprzylepne PCV 72
długość 1000 mm                 

cechy dodatk. szczotkowe wierzchnie 

cechy główne akustyczna 54 db 72
długość 830/930/1030/1130 mm                 

cechy dodatk. dymoszczelna 

13

12

25

15

40

6

Uszczelnienie szczotkowe BOIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

13

12

25

25

50

6
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Progi i uszczelnienia PROGOWE



OR

Uszczelnienie szczotkowe LUX

cechy główne samoprzylepne ALU 72
długość 925 mm                 

cechy dodatk. szczotkowe wierzchnie 

producent TRIBOLLET        

17

15

8

Uszczelnienie szczotkowe PLAST producent TRIBOLLET        

20

15

35

6

Uszczelnienie szczotkowe PRO H

cechy główne przykr przykręcanecane72
długość 1000/3000 mm                 

cechy dodatk. szczotkowe wierzchnie 

producent TRIBOLLET        Uszczelnienie szczotkowe PRO H

cechy główne przykr przykręcanecane72
długość 1000/3000 mm                 

cechy dodatk. szczotkowe wierzchnie 

Uszczelnienie szczotkowe PRO H

cechy główne przykr przykręcanecane72
długość 1000/3000 mm                 

cechy dodatk. szczotkowe wierzchnie 

16

9

25

S

8

Uszczelnienie szczotkowe PRO H

cechy główne przykr przykręcanecane72
długość 1000/3000 mm                 

cechy dodatk. szczotkowe wierzchnie 

producent TRIBOLLET        
12,6

S

50

38

12

Uszczelnienie szczotkowe PRO F

cechy główne przykr przykręcanecane72
długość 1000/3000 mm                 

cechy dodatk. szczotkowe wierzchnie 

producent TRIBOLLET        

14

9 
5,5

S

Uszczelnienie szczotkowe PRO F

cechy główne przykr przykręcanecane72
długość 1000/3000 mm                 

cechy dodatk. szczotkowe wierzchnie 

producent TRIBOLLET        
16

10 
7

S

Uszczelnienie szczotkowe PRO F

ochrona przed przytrzaśnięciem palcy

długość 2000 mm                 

producent TRIBOLLET        

9

25

16

S

Uszczelnienie szczotkowe PRO F

cechy główne przykr przykręcanecane72
długość 1000/3000 mm                 

cechy dodatk. szczotkowe wierzchnie 

producent TRIBOLLET        

12

50

36

S   

producent CCE        

producent TRIBOLLET        

producent TRIBOLLET        

Zabezpieczenie DIGI-PLEXI producent CCE        

cechy główne przykr przykręcanecane72
długość 1000/3000 mm                 

cechy dodatk. szczotkowe wierzchnie 

ochrona przed przytrzaśnięciem palcy

długość 2000 mm                 

cechy główne samoprzylepne PCV 72
długość 925 mm                 

cechy dodatk. szczotkowe wierzchnie 

Zabezpieczenie DIGI-MINI
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producent TRIBOLLET



OR

Zasuwa - kantrygiel 160/200

szerokość 16 mm 72
wysokość 160/200 mm                 

producent IMPORT        Zasuwa - kantrygiel OTLAV producent OTLAV        

Zasuwa - kantrygiel BF 420

szerokość 24 mm 72
wysokość 152 mm                 

producent IBFM        Zasuwa - kantrygiel BF 421

szerokość 24 mm 72
wysokość 160 mm                 

Zasuwa - kantrygiel BF 422

szerokość 24 mm 72
wysokość 184 mm                 

Uszczelnienie progu TOP +

szerokość 16 mm 72
wysokość 160/200/250/300/400 mm                 

producent IBFM        

Zasuwa - kantrygiel JANIA

szerokość 25 mm 72
wysokość 212 mm                 

producent JANIA        Zasuwa - kantrygiel KOWAL

szerokość 28 mm 72
wysokość 270 mm                 

producent KOWAL        

Maskownica do zasuw IBFM

szerokość 22 mm 72
wysokość 145 mm                 

producent IBFM        Zasuwa - kantrygiel WL

szerokość 16mm 72
wysokość 190 mm                 

producent WALA        

producent WALA        

producent IBFM        

producent IBFM        

Zasuwa - kantrygiel WSN producent WALA        

szerokość     25 mm 72
średnica wew. 8/10/12/14 mm                 

szerokość 23mm 72
wysokość 219 mm                 

szerokość 16 mm 72
wysokość 160/200/250/300/400 mm                 

Zasuwa - kantrygiel WN
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OR

Zasuwa - kantrygiel SLIM

szerokość 20 mm 72
wysokość 145/200 mm                 

producent WALA        Maskowanica kantrygla tworzywo producent WALA        

Maskowanica kantrygla mosiężny

materiał         mosiężny 72
cechy dodatk. szczelny

producent WALA        Maskowanica kantrygla WZD

materiał          stalowy 72
cechy dodatk. -

Zasuwa garażowa 2,7

materiał         stal 72
długość 2700 mm

Zasuwa duża

materiał         stal 72
wymiary          
szer/wys 120/60 mm

producent POLSKA       

Zasuwa garażowa

materiał         stal 72
wymiary          
szer/wys 220/70 mm

producent POLSKA       Zasuwka WC

materiał         stal 72
wymiary          
szer/wys 220/70 mm

producent POLSKA       

Zatrzask producent POLSKA       Grzebień ryglujący

materiał         stal 72
wymiary          
szer/wys 170/30 mm

producent POLSKA       

producent WALA        

producent POLSKA        

materiał         stal 72
wymiary          
szer/wys 35/45 mm

materiał          tworzywo 72
cechy dodatk. szczelny

Wizjer HD-43

opcje zapis na karcie SD72

ekran 4,3 cala              

producent GERDA        Wizjer DDS 1/2 producent AXA        

opcje zapis na karcie SD 72

ekran 3,2 cala              

151

producent WALA



OR

Wizjer PANORAMA

grubość drzwi 35-60 mm 72
średnica fi 20                

producent POLSKA        Wizjer standard 14/16 producent IMPORT        

Wizjer mosiężny 14

grubość drzwi 15-25/35-55 mm 72
średnica fi 14                

producent PEDRET        Wizjer mosiężny 16/22

grubość drzwi 40-65 mm 72
średnica fi 16/ fi 22                

Wizjer mosiężny 22

grubość drzwi 35-60 mm 72
średnica fi 22                

Wizjer mosiężny P.POŻ

grubość drzwi 35-55/70-90 mm 72
średnica fi 14                

producent PEDRET        

Przedłużenie do wizjera

długość 22 mm 72
średnica fi 14/16                

producent PEDRET        Tuleja drzwiowa TWORZYWO

średnica wew fi 402
średnica zew fi 54            

producent POLSKA        

Tuleja drzwiowa STALOWA

średnica wew fi 402
średnica zew fi 52            

producent POLSKA        Tuleja drzwiowa MOSIĘŻNA

średnica wew fi 402
średnica zew fi 52            

producent POLSKA        

producent POLSKA        

producent PEDRET        

producent PEDRET        

Tuleja drzwiowa OKRĄGŁA producent POLSKA        

średnica wew fi 402
średnica zew fi 52            

średnica wew fi 362
wymiar 50x50 mm            

grubość drzwi 35-50 mm 72
średnica fi 14/ fi 16                

Tuleja drzwiowa KWADRAT
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OR

Kratka wentylacyjna G31

rozmiary mm
76x245/200x400/200x500/ 

200x600/300x400/300x500/     
300x600/400x600            72

przepływ cm3 42/134/170/205/220276/
334/462               

producent POLSKA        Kratka wentylacyjna G61 producent IMPORT        

Kratka wentylacyjna G8 SD

rozmiary mm
200x200/200x300/    

200x400/200x500/300x300/  
300x400            72

przepływ cm3 110/160/220/280/260/350              

producent PEDRET        Kratka wentylacyjna G8 HD

rozmiary mm

76x450/200x200/200x300/ 
200x400/ 200x500/300x300/
300/400/300x500/400x600/

600x600           72

przepływ cm3 260/290/444/600/760/680/
920/1170/1900/2840              

Kratka wentylacyjna G8 HB

rozmiary mm
200x200/300x300/300x400/
400x400/200x500/300x500/

400x500/500x500           72
przepływ cm3 110/180/350/420/650/750              

Kratka wentylacyjna STANDARD

rozmiary mm 440x12072
przepływ cm3 150              

producent POLSKA        

Odbój FAZA

szerokość  40 mm72

wysokość  36 mm7

producent IMPORT        Odbój R1 INOX

szerokość         35 mm

wysokość           41 mm     

producent IMPORT        

Odbój kulisty

szerokość fi 95 72
wysokość 40 mm                

producent IMPORT        Odbój Q INOX

szerokość 29 mm

wysokość   40 mm

producent IMPORT        

producent TUPAI        

producent PEDRET        

producent PEDRET        

Odbój STOJĄCY INOX producent IMPORT        

szerokość fi 45 
wysokość 30 mm   

szerokość xxx
wysokość       xxx          

rozmiary mm

100x500/100x1000/
100x2000/130x500/
130x1000/130x2000

przepływ cm3 165/330/672/220/440/896             

Odbój ścienny 2215

dostępne inne modele stoperów  
patrz cennik oraz strona www 
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producent IMPORT



OR

Odbój GUMOWY DUŻY/MAŁY

szerokość 70/30 mm

wysokość       80/30 mm          

producent POLSKA        Przytrzymywacz SPRĘŻYNOWY producent IMPORT        

Przytrzymywacz STOPKA 

szerokość 14/25 mm

długość       220/320 mm          

producent POLSKA        Przytrzymywacz  WZMOCNIONY

szerokość      30 mm 72
wysokość 147 mm                

Stoper 2060 INOX

szerokość     50 mm

długość       125 mm          

Stoper PCV

szerokość 40 mm
wysokość       125 mm         

producent IMPORT        

Bolec  antywyważeniowy 1

długość 40 mm

średnica 12 mm

producent DOM METALPLAST       Bolec  antywyważeniowy 2

długość 52 mm

średnica 11 mm

producent DOM METALPLAST       

Tuleja drzwiowa STALOWA

wymiary 29x25x29 20x17x17        2

zastosowanie element ozdobny 
zaślepiający otwór

producent DOM METALPLAST       Tuleja drzwiowa MOSIĘŻNA

szerokość 16 mm

długość 110 mm

producent POLSKA        

producent HENZYM        

producent IBFM        

producent IMPORT        

Maskownica bolca producent HENZYM        

szerokość 16 mm

długość 80 mm

wymiary fi 12, długość 77mm

zastosowanie element stanowiący
ochronę antywłamaniową

szerokość 25 mm

wysokość 130 mm 

Bolec antywyważeniowy z blachą
®®
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OR

Podkładka zawiasu KUBICA 6700

wymiary -            72

zastosowanie
podkładka pod zawias 

niewidoczny KUBICA 6700/
POLSOFT 1078               

producent HENZYM        Kieszeń zawiasu KUBICA 6700 producent HENZYM        

Łącznik hartowany

wymiary              28x16x28 mm          72

zastosowanie element przeznaczony do 
łączenia ościeżnicy

producent HENZYM        Łącznik metalowy – skręcany

wymiary              36x18x10 mm          72

zastosowanie łączenie ościeżnic oraz 
opasek maskujących.

Łącznik mimośrodowy

wymiary Ø 19,8x7 32x12x10 mm        2

zastosowanie element przeznaczony do 
łączenia ościeżnicy

Podstawki ościeżnic stałych

wymiary 90x43; 100x43;105x44; 
100x43

zastosowanie

element stanowiący 
ochronę podstawy 

ościeżnicy przed 
nasiąkaniem

producent HENZYM        

Gniazdo zawiasu ościeżnicy

wymiary 22 mm rozstaw
Ø 7,2 mm śruby zawiasu

zastosowanie mocowanie zawiasów w 
ościeżnicy regulowanej.

producent HENZYM        Złącze 2-elementowe ościeżnicy

wymiary 40 mm (10/30) Ø 8 mm

zastosowanie
łączenie ościeżnic regu-
lowanych i stałych  pod 

kątem 90 .

producent HENZYM        

Narożniki ochronne do drzwi

szerokość     20 mm 72
wysokość 235 mm          

producent HENZYM        Narożniki ochronne ościeżnic

wymiary 16 mm, 19 mm, 24 mm

zastosowanie
ochrona naroży                    

elementów ościeżnicy
podczas transportu.

producent HENZYM        

producent IMPORT        

producent HENZYM        

producent HENZYM        

Przepust drzwiowy wpuszczany producent IMPORT        

wymiary
43 mm, 45 mm, 47 mm,      
51 mm, 63 mm, 67 mm,      

72 mm, 96 mm.

zastosowanie ochrona naroży drzwi 
podczas transportu

szerokość     25 mm 72
wysokość 35 mm           

wymiary 145x72x30 mm

zastosowanie
kieszeń pod zawias 

niewidoczny KUBICA 6700/
POLSOFT 1078               

Przepust drzwiowy elastyczny

®

®

®

®

® ®

®

®

®

®
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OR

ISO-BLOCO 600

zastosowanie uszczelnienie termiczne 
fug,wnęk  między stolarką

opis materiału pianka poliuretanowa        

kolory szary, biały  

producent ISO-CHEME        ISO-BLOCO 300 producent ISO-CHEME        

ISO-BLOCO HF

zastosowanie termiczna podstawa izola-
cyjna stolarki

opis materiału pianka poliuretanowa        

kolory szary, czarny  

producent ISO-CHEME        ISO-BLOCO ONE 

zastosowanie termiczna taśma montażu

opis materiału pianka poliuretanowa 
z folią        

kolory czarny  

ISO-BLOCO WIELOFUNKCYJNA

zastosowanie uniwersalna termiczna 
taśma do stolarki

opis materiału tworzywo piankowe PUR

kolory szary + kolor  

ISO-CONNECT VARIO SD

zastosowanie izloacja na fugi łączące przy 
stolarce

opis materiału folia włókno z tworzywa

kolory biały 

producent ISO-CHEME        

ISO-CONNECT VARIO XD

zastosowanie uszczelnianie elementów 
stolarki w elewacjach

opis materiału folia z włókniną

kolory czarny  

producent ISO-CHEME        ISO-CONNECT INSIDE EPDM

zastosowanie uszczelnianie elementów 
stolarki w elewacjach

opis materiału kauczuk syntetyczny

kolory czarny  

producent ISO-CHEME        

ISO-CONNECT INSIDE FD

zastosowanie wypełnienie ubytków, 
profili szkła, fug

opis materiału pełne komórki polietylenu 

kolory szary

producent ISO-CHEME        ISO-CONNECT OUTSIDE FD

zastosowanie uszczelnianie zewnętrzne 
elementów stolarki

opis materiału tworzywo sztuczne

kolory biały

producent BKV        

producent ISO-CHEME        

producent ISO-CHEME        

producent ISO-CHEME        

ISO-ZELL PE SZNUR OKRĄGŁY producent ISO-CHEME        

zastosowanie uszczelnianie wewnętrzne 
elementów stolarki

opis materiału tworzywo sztuczne

kolory niebieski  

zastosowanie ościeżnica montażowa 
termiczna

opis materiału PUR

kolory szary

zastosowanie uszczelnienie termiczne 
fug,wnęk  między stolarką

opis materiału tworzywo piankowe PUR        

kolory szary, czarny  

ISO-TOP WINFRAMER

wymiary taśmy - patrz cennik lub www wymiary taśmy - patrz cennik lub www

wymiary taśmy - patrz cennik lub www wymiary taśmy - patrz cennik lub www

wymiary taśmy - patrz cennik lub www wymiary folii - patrz cennik lub www

wymiary folii - patrz cennik lub www wymiary folii - patrz cennik lub www

wymiary folii - patrz cennik lub www wymiary folii - patrz cennik lub www

wymiary  - patrz cennik lub www wymiary  - patrz cennik lub www
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ISO-ZELL TAŚMA TERMICZNA

zastosowanie termiczne oddzielanie 
konstrukcji metalowych

opis materiału tworzywo piankowe

kolory antracyt 

producent ISO-CHEME        ISO-CONNECT KSKSEAL producent ISO-CHEME        

Silikon PROFESSIONAL 440

pojemność 600 ml72

zastosowanie naturalny silikon do 
stolarki i szkła

kolory
bezbarwny, biały, czarny, 
szary, beż, złoty dąb, brąz 
schoco, brąz sephia, teak

producent WACKER        Silikon PROFESSIONAL 440

pojemność 310 ml72

zastosowanie naturalny silikon do 
stolarki i szkła

kolory bezbarwny, biały, brąz 
schoco, teak

ISO FACADE SEAL

pojemność 600 ml72

zastosowanie uszczelnienie pomiędzy 
ramami okien i drzwi

kolory biały

Silikon UNIWERSALNY

pojemność 310 ml72

zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz 
pomieszczeń

kolory biały, brąz, bezbarwny

producent GERDA       

ISO-TOP ELASTIFLEX PIANA

pojemność 750 ml72

zastosowanie montaż stolarki drzwiowej 
i okiennej

kolory kremowy

producent ISO-CHEME        ISO-TOP CLEANEX CZYŚCIK

pojemność 500 ml72

zastosowanie czyścik do piany i              
pistoletów pianowych

kolory bezbarwny

producent ISO-CHEME        

Piana montażowa 65 / niskoprężna

pojemność 310 ml72
zastosowanie chemiczne kotwienie

kolory biała

producent GERDA       Piana montażowa B1 ogniowa

pojemność 750 ml72

zastosowanie montaż stolarki drzwiowej 
i okiennej ognioodporna

kolory kremowy

producent GERDA       

producent GERDA       

producent CCE        

producent ISO-CHEME        

Kotwa chemiczna UNIWERSALNA producent GERDA       

pojemność 750 ml72

zastosowanie montaż stolarki drzwiowej 
i okiennej

kolory kremowy

pojemność 500 ml72

zastosowanie czyścik do piany i              
pistoletów pianowych

kolory bezbarwny

zastosowanie uszczelnienie zewnętrzne 
dolnych okien i drzwi

opis materiału bitum na bazie HDPE

kolory czarny 

Płyn czyszczący do PIANY

 

wymiary taśmy - patrz cennik lub www wymiary taśmy - patrz cennik lub www
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ISO-TOP ACRYL FA

pojemność 310 ml72

zastosowanie do wypełniania            
ruchomych fug

kolory biały

producent ISO-CHEME        Akryl UNIWERSALNY producent GERDA        

ISO-TOP KLEJ FLEX WF

pojemność 310 ml72

zastosowanie polimerowy klej do cegły, 
betonu, drewna itp

kolory biały

producent ISO-CHEME        ISO-TOP KLEJ FLEX 

pojemność 600 ml72

zastosowanie
polimerowy klej do folii, 

włókniny, papieru, pianek, 
betonu do ścian elewacji

kolory biały,czarny, szary,          
niebiebieski

Klej MULTIFIX

pojemność 310 ml72

zastosowanie szkło, kamień, styropian, 
uszczelnienia

kolory bezbarwny

Klej montażowy UNIWERSALNY

pojemność 310 ml72

zastosowanie neoprenowy klej               
uniwersalny

kolory bezbarwny

producent GERDA        

ISO-TOP BLUE PRIMER GRUNT

pojemność 1000 ml72

zastosowanie
gruntowanie cegły, bet-

onu, folii, piaskowca, gipsu 
i wszelkich innych podłoż

kolory bezbarwny

producent ISO-CHEME        

 

    CENNIK STRONA

ISO-TOP PRESSFIX

zastosowanie do pojemności 600 ml w 
opakowanich foliowych

materiał aluminium

kolory srebrny  

producent ISO-CHEME        

ISO-TOP GUN

zastosowanie pielgnacja stolarki             
drzwiowej i okiennej

pojemność 1000 ml

producent ISO-CHEME        Prasa do silikonu 310

zastosowanie do pojemności 310 ml w 
tubach tworzywowych

materiał aluminium

kolory czerwony/czarny 

producent IMPORT        

producent BRUNOX        

producent ISO-CHEME        

producent GERDA        

Preparat do pielęgnacji producent GERDA        

zastosowanie do pian montażowych

materiał aluminium

kolory srebrny  

zastosowanie

środek czyszcząco 
smarujący do zamków, 

wkładek itp. nie zostawia 
tłustej powłoki

pojemność 50/100/300/400/500 ml

pojemność 310 ml72

zastosowanie do wypełniania            
ruchomych fug

kolory biały

BRUNOX LOCK SPRAY

różne rodzaje - patrz cennik lub www
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Klucz DOORTECH

opcje klucza surowy/docięty72

producent DOORTECH        Klucz TITAN K1 producent DOM TITAN        

Klucz TITAN K5, K55

opcje klucza surowy/docięty72

producent DOM TITAN        Klucz TITAN K6

opcje klucza surowy/docięty72

Klucz TITAN K66

opcje klucza surowy/docięty72

Klucz GERDA EVO

opcje klucza surowy/docięty72

producent GERDA       

Klucz GERDA ZX

opcje klucza surowy/docięty72

producent GERDA       Klucz GERDA WZ

pojemność 500 ml72

producent GERDA       

Klucz GERDA ZW 100

opcje klucza surowy/docięty72

producent GERDA       Klucz GERDA WK E1

opcje klucza surowy/docięty72

producent GERDA       

producent GERDA       

producent DOM TITAN        

producent DOM TITAN        

Klucz GERDA KŁÓDKA producent GERDA       

opcje klucza surowy/docięty72

opcje klucza surowy/docięty72

opcje klucza surowy/docięty72

Klucz GERDA H PLUS

rózne modele kluczy (długości) - patrz
cennik oraz www
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producent DOM TITAN



OR

Klucz jednozastawkowy

opcje klucza surowy/docięty72

producent DOM METALPLAST        Klucz wielozastawkowy producent DOM METALPLAST        

Klucz dwupiórowy

opcje klucza surowy/docięty72

producent DOM METALPLAST        Klucz ISEO F5

opcje klucza surowy/docięty72

Klucz ISEO R6

opcje klucza surowy/docięty72

Klucz ISEO R7

opcje klucza surowy/docięty72

producent ISEO        

Klucz ISEO F6 

opcje klucza surowy/docięty72

producent ISEO        Klucz DOM ix5DAS

opcje klucza surowy/docięty72

producent DOM         

Klucz DOM ix6SR producent DOM         Klucz do zamków CL

opcje klucza surowy/docięty72

producent GERDA       

producent ISEO        

producent ISEO        

opcje klucza surowy/docięty72

opcje klucza surowy/docięty72

Klucz LOB AD100 producent LOB       Klucz LOB AD116

opcje klucza surowy/docięty72

producent LOB       

rózne modele kluczy  - patrz cennik oraz 
strona www

opcje klucza surowy/docięty72
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Klucz LOB AM100

opcje klucza surowy/docięty72

producent LOB       Klucz LOB AM103 producent LOB       

Klucz LOB AM200

opcje klucza surowy/docięty72

producent LOB       Klucz LOB AP003

opcje klucza surowy/docięty72

Klucz LOB AP100

opcje klucza surowy/docięty72

Klucz LOB AP101

opcje klucza surowy/docięty72

producent LOB       

producent LOB       

producent LOB       

opcje klucza surowy/docięty72
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Czujnik C09 Czujnik D05 Czujnik G67

Czujnik C11 Czujnik D06 Czujnik GC94

Czujnik CO tlenku węgla        Czujnik dymu        Czujnik gazu        

Czujnik CO tlenku węgla        Czujnik dymu        Czujnik CO oraz gazu        

161

Czujniki dymu, gazu, CO

szczegóły oferty patrz cennik oraz strona www

producent LOB



OR

jeśli jesteś zainteresowany produktami inwestycyjnymi prosimy 
o kontakt z nami : 793 146 148
przygotujemy wycenę uwzględniającą indywidualne preferencje 
i potrzeby.
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Automatyka drzwiowa - przesuwna, karuzelowa, rozwieralna

Systemy całoszklane, systemy przesuwne manualnie, ściany mobilne

Przewietrzanie i oddymianie, elektryczne zamki, napędy do drzwi

Produkty INWESTYCYJNE



ul. Warszawska 48
42-202 Częstochowa

Tel.: +48 34 360 66 00
Tel.: +48 34 360 66 01
Tel.: +48 34 360 66 02

Mobile 1: 601 146 148
Mobile 2: 793 146 148

biuro@centrumokuc.pl
www.online.centrumokuc.pl

facebook.com /doortech.technika
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