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GADŻETY REKLAMOWE Z TWOIM LOGO

Chcesz mieć gadżety reklamowe takie jak kubek, kufel czy koszulkę z TWOIM LOGO?

Zamów produkty w naszym sklepie za 3000 zł, a OTRZYMASZ koszulkę GRATIS!!

Zamów produkty za 1500 zł, a otrzymasz kubek z Twoim logo GRATIS!!
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DOORTECH Hurtownia Okuć S.C.
ul. Warszawska 48

42-202 Częstochowa
telefon: 34 3606 600 ; 34 3606 601 ; 793 146 148

fax: biuro@centrumokuc.pl
e-mail: biuro@centrumokuc.pl

Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena netto Cena
brutto

SAMOZAMYKACZE DORMA
Strona główna > SAMOZAMYKACZE > SAMOZAMYKACZE DORMA

Blokada położenia otwartego dla szyny GN
Skrócony opis:
Blokada położenia otwarcia przeznaczona do szyny samozamykacza DORMA z serii TS
90, TS 91, TS 92 oraz TS 93. Pozwala po otwarciu skrzydła zablokować jego pozycję.

Producent: DORMAKABA

152,00 zł 186,96 zł

Ogranicznik kąta otwarcia dla samozamykacza TS 90
Skrócony opis:
Ogranicznik kąta otwarcia przeznaczony do szyny dla samozamykacza DORMA TS 90.
Pozwala usyawić na jaką szerokośc będzie otwierać się skrzydło.

Producent: DORMAKABA

63,33 zł 77,90 zł

Ogranicznik kąta otwarcia dla szyny do TS 91,92,93
Skrócony opis:
Ogranicznik kąta otwarcia przeznaczony do szyny dla samozamykaczy DORMA z serii TS
91, TS 92 oraz TS 93. Pozwala usyawić na jaką szerokośc będzie otwierać się skrzydło.
 

Producent: DORMAKABA

73,75 zł 90,71 zł

Płyta montażowa DORMA TS71/72/73
Skrócony opis:
Płyta montażowa metalowa do samozamykacza DORMA TS 71, 72 oraz 73.

Producent: DORMAKABA

16,84 zł 20,71 zł

Płyta montażowa DORMA TS83
Skrócony opis:
Płyta montażowa metalowa do samozamykacza DORMA TS 83.

Producent: DORMAKABA

17,51 zł 21,53 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2282-blokada-polozenia-otwartego-rf-dla-szyny-g-n.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2281-ogranicznik-otwarcia-dla-samozamykacza-ts-90.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2280-ogranicznik-otwarcia-dla-szyny-g-n.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2259-plyta-montazowa-dorma-ts71-72-73.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2260-plyta-montazowa-dorma-ts83.html
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Płyta montażowa GROOM 200
Skrócony opis:
Płyta montażowa metalowa do samozamykacza GROOM 200.

Producent: DORMAKABA

15,49 zł 19,06 zł

Ramię do DORMA TS 71/72 białe
Skrócony opis:
Ramię standardowe przeznaczone dla samozamykacza DORMA TS 71 i 72.

Producent: DORMAKABA

44,44 zł 54,66 zł

Ramię do DORMA TS 71/72 brązowe
Skrócony opis:
Ramię standardowe przeznaczone dla samozamykacza DORMA TS 71 i 72.

Producent: DORMAKABA

44,44 zł 54,66 zł

Ramię do DORMA TS 71/72 srebrne
Skrócony opis:
Ramię standardowe przeznaczone dla samozamykacza DORMA TS 71 i 72.

Producent: DORMAKABA

44,44 zł 54,66 zł

Ramię do DORMA TS 71/72 z blokadą białe
Skrócony opis:
Ramię z blokadą położenia przeznaczone dla samozamykacza DORMA TS 71 i 72.

Producent: DORMAKABA

99,65 zł 122,57 zł

Ramię do DORMA TS 71/72 z blokadą brązowe
Skrócony opis:
Ramię z blokadą położenia przeznaczone dla samozamykacza DORMA TS 71 i 72.

Producent: DORMAKABA

99,65 zł 122,57 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2261-plyta-montazowa-groom-200.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2230-ramie-do-dorma-ts-71-72-biale.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2231-ramie-do-dorma-ts-71-72-brazowe.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2229-ramie-do-dorma-ts-71-72-srebrne.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2233-ramie-do-dorma-ts-71-72-z-blokada-biale.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2234-ramie-do-dorma-ts-71-72-z-blokada-brazowe.html
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Ramię do DORMA TS 71/72 z blokadą srebrne
Skrócony opis:
Ramię z blokadą położenia przeznaczone dla samozamykacza DORMA TS 71 i 72.

Producent: DORMAKABA

99,65 zł 122,57 zł

Ramię do DORMA TS 73/83 białe
Skrócony opis:
Ramię standardowe przeznaczone dla samozamykacza DORMA TS 73 i 83.

Producent: DORMAKABA

44,44 zł 54,66 zł

Ramię do DORMA TS 73/83 brązowe
Skrócony opis:
Ramię standardowe przeznaczone dla samozamykacza DORMA TS 73 i 83.

Producent: DORMAKABA

44,44 zł 54,66 zł

Ramię do DORMA TS 73/83 srebrne
Skrócony opis:
Ramię standardowe przeznaczone dla samozamykacza DORMA TS 73 i 83.

Producent: DORMAKABA

44,44 zł 54,66 zł

Ramię do DORMA TS 73/83 z blokadą białe
Skrócony opis:
Ramię z blokadą położenia przeznaczone dla samozamykacza DORMA TS 73 i 83.

Producent: DORMAKABA

131,97 zł 162,33 zł

Ramię do DORMA TS 73/83 z blokadą brązowe
Skrócony opis:
Ramię z blokadą położenia przeznaczone dla samozamykacza DORMA TS 73 i 83.

Producent: DORMAKABA

131,97 zł 162,33 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2232-ramie-do-dorma-ts-71-72-z-blokada-srebrne.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2242-ramie-do-dorma-ts-73-83-biale.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2243-ramie-do-dorma-ts-73-83-brazowe.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2241-ramie-do-dorma-ts-73-83-srebrne.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2245-ramie-do-dorma-ts-73-83-z-blokada-biale.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2246-ramie-do-dorma-ts-73-83-z-blokada-brazowe.html
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Ramię do DORMA TS 73/83 z blokadą srebrne
Skrócony opis:
Ramię z blokadą położenia przeznaczone dla samozamykacza DORMA TS 73 i 83.

Producent: DORMAKABA

131,97 zł 162,33 zł

Samozamykacz DORMA TS 68 (EN 3-4) z ramieniem biały
Skrócony opis:
TS 68 – jest samozamykaczem nawierzchniowym górnym z ramieniem, regulowaną
prędkością zamykania i domknięcia. Do drzwi jednoskrzydłowych standardowych,
dymoszczelnych i przeciwpożarowych. Ekonomiczne rozwiązanie, szybka i łatwa
instalacja, nie wymaga stosowania płyty montażowej. Dostępny z ramieniem
standardowym.
• Łatwa instalacja
• Uniwersalny dla montażu L/P
• Siła zamykania: EN 2, 3 i 4
• Opcjonalnie blokada otwarcia
• Do skrzydła o maksymalnej szerokości 1100 mm
• Regulowana prędkość zamykania w dwóch niezależnych zakresach

Producent: DORMAKABA

83,49 zł 102,70 zł

Samozamykacz DORMA TS 68 (EN 3-4) z ramieniem brązowy
Skrócony opis:
TS 68 – jest samozamykaczem nawierzchniowym górnym z ramieniem, regulowaną
prędkością zamykania i domknięcia. Do drzwi jednoskrzydłowych standardowych,
dymoszczelnych i przeciwpożarowych. Ekonomiczne rozwiązanie, szybka i łatwa
instalacja, nie wymaga stosowania płyty montażowej. Dostępny z ramieniem
standardowym.
• Łatwa instalacja
• Uniwersalny dla montażu L/P
• Siła zamykania: EN 2, 3 i 4
• Opcjonalnie blokada otwarcia
• Do skrzydła o maksymalnej szerokości 1100 mm
• Regulowana prędkość zamykania w dwóch niezależnych zakresach

Producent: DORMAKABA

83,49 zł 102,70 zł

Samozamykacz DORMA TS 68 (EN 3-4) z ramieniem srebrny
Skrócony opis:
TS 68 – jest samozamykaczem nawierzchniowym górnym z ramieniem, regulowaną
prędkością zamykania i domknięcia. Do drzwi jednoskrzydłowych standardowych,
dymoszczelnych i przeciwpożarowych. Ekonomiczne rozwiązanie, szybka i łatwa
instalacja, nie wymaga stosowania płyty montażowej. Dostępny z ramieniem
standardowym.
• Łatwa instalacja
• Uniwersalny dla montażu L/P
• Siła zamykania: EN 2, 3 i 4
• Opcjonalnie blokada otwarcia
• Do skrzydła o maksymalnej szerokości 1100 mm
• Regulowana prędkość zamykania w dwóch niezależnych zakresach

Producent: DORMAKABA

83,49 zł 102,70 zł

Samozamykacz DORMA TS 71 (EN 3-4) z ramieniem biały
Skrócony opis:
TS 71 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z serii „Classic Line”. Do
drzwi jedno- i dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
Spełnia normę PN-EN 1154
• Ciekawe rozwiązanie do standardowych drzwi
• Regulowana siła zamykania poprzez obrót stopki ramienia w zakresie: PN-EN 3/4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°
• Blokada położenia otwartego: - opcja

Producent: DORMAKABA

103,33 zł 127,10 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2244-ramie-do-dorma-ts-73-83-z-blokada-srebrne.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2222-samozamykacz-dorma-ts-68-en-3-4-z-ramieniem-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2221-samozamykacz-dorma-ts-68-en-3-4-z-ramieniem-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2220-samozamykacz-dorma-ts-68-en-3-4-z-ramieniem-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2227-samozamykacz-dorma-ts-71-en-3-4-z-ramieniem-bialy.html
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Samozamykacz DORMA TS 71 (EN 3-4) z ramieniem brązowy
Skrócony opis:
TS 71 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z serii „Classic Line”. Do
drzwi jedno- i dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
Spełnia normę PN-EN 1154
• Ciekawe rozwiązanie do standardowych drzwi
• Regulowana siła zamykania poprzez obrót stopki ramienia w zakresie: PN-EN 3/4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°
• Blokada położenia otwartego: - opcja

Producent: DORMAKABA

103,33 zł 127,10 zł

Samozamykacz DORMA TS 71 (EN 3-4) z ramieniem srebrny
Skrócony opis:
TS 71 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z serii „Classic Line”. Do
drzwi jedno- i dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
Spełnia normę PN-EN 1154
• Ciekawe rozwiązanie do standardowych drzwi
• Regulowana siła zamykania poprzez obrót stopki ramienia w zakresie: PN-EN 3/4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°
• Blokada położenia otwartego: - opcja

Producent: DORMAKABA

93,80 zł
103,33 zł

115,37 zł
127,10 zł

Samozamykacz DORMA TS 72 (EN 2-4) bez ramienia biały
Skrócony opis:
TS 72 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z serii „Classic Line”. Do
drzwi jedno- i dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
Spełnia normę PN-EN 1154
• Ciekawe możliwości regulacyjne do standardowych drzwi
• Płynnie regulowana siła zamykania w zakresie: PN-EN 2-4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°
• Blokada położenia otwartego: - opcja

Producent: DORMAKABA

129,28 zł 159,01 zł

Samozamykacz DORMA TS 72 (EN 2-4) bez ramienia brązowy
Skrócony opis:
TS 72 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z serii „Classic Line”. Do
drzwi jedno- i dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
Spełnia normę PN-EN 1154
• Ciekawe możliwości regulacyjne do standardowych drzwi
• Płynnie regulowana siła zamykania w zakresie: PN-EN 2-4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°
• Blokada położenia otwartego: - opcja

Producent: DORMAKABA

129,28 zł 159,01 zł

Samozamykacz DORMA TS 72 (EN 2-4) bez ramienia srebrny
Skrócony opis:
TS 72 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z serii „Classic Line”. Do
drzwi jedno- i dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
Spełnia normę PN-EN 1154
• Ciekawe możliwości regulacyjne do standardowych drzwi
• Płynnie regulowana siła zamykania w zakresie: PN-EN 2-4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°
• Blokada położenia otwartego: - opcja

Producent: DORMAKABA

129,28 zł 159,01 zł

Samozamykacz DORMA TS 73 (EN 2-4) bez ramienia biały
Skrócony opis:
TS 73 V –  samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z serii „Classic Line”. Do
drzwi jedno- i dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
Spełnia normę PN-EN 1154, 1155
• Regulowane tłumienie otwarcia
• Regulowana siła zamykania w zakresie: PN-EN 2-4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i do ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°
• Blokada położenia otwartego: - opcja

Producent: DORMAKABA

242,40 zł 298,15 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2228-samozamykacz-dorma-ts-71-en-3-4-z-ramieniem-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2226-samozamykacz-dorma-ts-71-en-3-4-z-ramieniem-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2236-samozamykacz-dorma-ts-72-en-2-4-bez-ramienia-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2237-samozamykacz-dorma-ts-72-en-2-4-bez-ramienia-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2235-samozamykacz-dorma-ts-72-en-2-4-bez-ramienia-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2239-samozamykacz-dorma-ts-73-en-2-4-bez-ramienia-bialy.html
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Samozamykacz DORMA TS 73 (EN 2-4) bez ramienia brązowy
Skrócony opis:
TS 73 V –  samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z serii „Classic Line”. Do
drzwi jedno- i dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
Spełnia normę PN-EN 1154, 1155
• Regulowane tłumienie otwarcia
• Regulowana siła zamykania w zakresie: PN-EN 2-4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i do ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°
• Blokada położenia otwartego: - opcja

Producent: DORMAKABA

242,40 zł 298,15 zł

Samozamykacz DORMA TS 73 (EN 2-4) bez ramienia srebrny
Skrócony opis:
TS 73 V –  samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z serii „Classic Line”. Do
drzwi jedno- i dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
Spełnia normę PN-EN 1154, 1155
• Regulowane tłumienie otwarcia
• Regulowana siła zamykania w zakresie: PN-EN 2-4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i do ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°
• Blokada położenia otwartego: - opcja

Producent: DORMAKABA

242,40 zł 298,15 zł

Samozamykacz DORMA TS 79 (EN 3-4) z ramieniem biały
Skrócony opis:
Samozamykacz TS 79 - ekonomiczne, kompaktowe rozwiązanie do standardowych typów
drzwi. 
• Do drzwi przeciwpożarowych
• Siła zamykania: EN 2, 3 i 4
• Regulowana prędkość zamykania regulowana dwoma oddzielnymi zaworami
• Funkcja tłumienia otwierania

Producent: DORMAKABA

121,20 zł 149,08 zł

Samozamykacz DORMA TS 79 (EN 3-4) z ramieniem brązowy
Skrócony opis:
Samozamykacz TS 79 - ekonomiczne, kompaktowe rozwiązanie do standardowych typów
drzwi. 
• Do drzwi przeciwpożarowych
• Siła zamykania: EN 2, 3 i 4
• Regulowana prędkość zamykania regulowana dwoma oddzielnymi zaworami
• Funkcja tłumienia otwierania

Producent: DORMAKABA

121,20 zł 149,08 zł

Samozamykacz DORMA TS 79 (EN 3-4) z ramieniem srebrny
Skrócony opis:
Samozamykacz TS 79 - ekonomiczne, kompaktowe rozwiązanie do standardowych typów
drzwi. 
• Do drzwi przeciwpożarowych
• Siła zamykania: EN 2, 3 i 4
• Regulowana prędkość zamykania regulowana dwoma oddzielnymi zaworami
• Funkcja tłumienia otwierania

Producent: DORMAKABA

121,20 zł 149,08 zł

Samozamykacz DORMA TS 83 (EN 2-6) bez ramienia biały
Skrócony opis:
TS 83 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z serii „Classic Line” do
montażu na zewnątrz dzięki technologii termo zaworów oraz tłumienia otwierania w
standardzie. Do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i
dymoszczelnych
Możliwość stosowania w środowiskach o podwyższanych własnościach
antykorozyjnych: opcja. Spełnia normę PN-EN 1154. Certyfikowana produkcja zgodnie z
ISO 9001.
• Technologia termo zaworów i tłumienia otwarcia
• Do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
• Regulowana siła zamykania w zakresie: PN-EN 3-6 lub PN-EN 7
• Do szerokości skrzydła 1400/1600 mm i do ciężaru skrzydła 120 kg, 160 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°

Producent: DORMAKABA

258,56 zł 318,03 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2240-samozamykacz-dorma-ts-73-en-2-4-bez-ramienia-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2238-samozamykacz-dorma-ts-73-en-2-4-bez-ramienia-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2251-samozamykacz-dorma-ts-79-en-3-4-z-ramieniem-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2252-samozamykacz-dorma-ts-79-en-3-4-z-ramieniem-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2250-samozamykacz-dorma-ts-79-en-3-4-z-ramieniem-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2248-samozamykacz-dorma-ts-83-en-2-6-bez-ramienia-bialy.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena netto Cena
brutto

Samozamykacz DORMA TS 83 (EN 2-6) bez ramienia brązowy
Skrócony opis:
TS 83 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z serii „Classic Line” do
montażu na zewnątrz dzięki technologii termo zaworów oraz tłumienia otwierania w
standardzie. Do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i
dymoszczelnych
Możliwość stosowania w środowiskach o podwyższanych własnościach
antykorozyjnych: opcja. Spełnia normę PN-EN 1154. Certyfikowana produkcja zgodnie z
ISO 9001.
• Technologia termo zaworów i tłumienia otwarcia
• Do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
• Regulowana siła zamykania w zakresie: PN-EN 3-6 lub PN-EN 7
• Do szerokości skrzydła 1400/1600 mm i do ciężaru skrzydła 120 kg, 160 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°

Producent: DORMAKABA

258,56 zł 318,03 zł

Samozamykacz DORMA TS 83 (EN 2-6) bez ramienia srebrny
Skrócony opis:
TS 83 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z serii „Classic Line” do
montażu na zewnątrz dzięki technologii termo zaworów oraz tłumienia otwierania w
standardzie. Do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i
dymoszczelnych
Możliwość stosowania w środowiskach o podwyższanych własnościach
antykorozyjnych: opcja. Spełnia normę PN-EN 1154. Certyfikowana produkcja zgodnie z
ISO 9001.
• Technologia termo zaworów i tłumienia otwarcia
• Do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
• Regulowana siła zamykania w zakresie: PN-EN 3-6 lub PN-EN 7
• Do szerokości skrzydła 1400/1600 mm i do ciężaru skrzydła 120 kg, 160 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°

Producent: DORMAKABA

219,78 zł
258,56 zł

270,32 zł
318,03 zł

Samozamykacz DORMA TS 90 (EN 3-4) z szyną biały
Skrócony opis:
TS 90 Impulse- samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową. Nowoczesne
wzornictwo połączone z funkcjonalnością – a wszystko to dzięki zastosowaniu
nowoczesnej technologii „EASY OPEN”. Do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych
standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych. Spełnia normę PN-EN 1154.
Spełnia wymogi normy DIN SPEC 1104.
• Funkcja „EASY OPEN”
• Regulowana siła zamykania w zakresie PN-EN 3/4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i do ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowaną szybkość zamykania w zakresie: 160° – 15° i 15° – 0
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°

Producent: DORMAKABA

150,00 zł
180,00 zł

184,50 zł
221,40 zł

Samozamykacz DORMA TS 90 (EN 3-4) z szyną brązowy
Skrócony opis:
TS 90 Impulse- samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową. Nowoczesne
wzornictwo połączone z funkcjonalnością – a wszystko to dzięki zastosowaniu
nowoczesnej technologii „EASY OPEN”. Do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych
standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych. Spełnia normę PN-EN 1154.
Spełnia wymogi normy DIN SPEC 1104.
• Funkcja „EASY OPEN”
• Regulowana siła zamykania w zakresie PN-EN 3/4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i do ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowaną szybkość zamykania w zakresie: 160° – 15° i 15° – 0
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°

Producent: DORMAKABA

150,00 zł
180,00 zł

184,50 zł
221,40 zł

Samozamykacz DORMA TS 90 (EN 3-4) z szyną srebrny
Skrócony opis:
TS 90 Impulse- samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową. Nowoczesne
wzornictwo połączone z funkcjonalnością – a wszystko to dzięki zastosowaniu
nowoczesnej technologii „EASY OPEN”. Do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych
standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych. Spełnia normę PN-EN 1154.
Spełnia wymogi normy DIN SPEC 1104.
• Funkcja „EASY OPEN”
• Regulowana siła zamykania w zakresie PN-EN 3/4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i do ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowaną szybkość zamykania w zakresie: 160° – 15° i 15° – 0
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°

Producent: DORMAKABA

150,00 zł
180,00 zł

184,50 zł
221,40 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2249-samozamykacz-dorma-ts-83-en-2-6-bez-ramienia-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2247-samozamykacz-dorma-ts-83-en-2-6-bez-ramienia-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2263-samozamykacz-dorma-ts-90-en-3-4-z-szyna-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2264-samozamykacz-dorma-ts-90-en-3-4-z-szyna-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2262-samozamykacz-dorma-ts-90-en-3-4-z-szyna-srebrny.html
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Samozamykacz DORMA TS 91 (EN 3-4) z szyną srebrny
Skrócony opis:
TS 92 / 91 –samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową. Nowoczesne
wzornictwo „Contur Design” z w połączeniu z funkcjonalnością dzięki zastosowaniu
nowoczesnej technologii „ EASY OPEN” czyni go jednym z najlepszych samozamykaczy
szynowych. Do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i
dymoszczelnych. Montaż niezależnie od rodzaju skrzydła drzwiowego dzięki  szerokiej
gamie akcesoriów. Spełnia normę PN-EN 1154. Spełnia wymogi normy DIN SPEC 1104.
• Ciekawe wzornictwo w technologii „EASY OPEN”
• Regulowana siłę zamykania: TS 92 - w zakresie: PN-EN 1-4, TS 91 – w zakresie: PN-EN
3/4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i do ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Blokada położenia otwartego: opcja

Producent: DORMAKABA

243,86 zł
286,89 zł

299,95 zł
352,88 zł

Samozamykacz DORMA TS 92 (EN 1-4) bez szyny srebrny
Skrócony opis:
TS 92 / 91 –samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową. Nowoczesne
wzornictwo „Contur Design” z w połączeniu z funkcjonalnością dzięki zastosowaniu
nowoczesnej technologii „ EASY OPEN” czyni go jednym z najlepszych samozamykaczy
szynowych. Do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i
dymoszczelnych. Montaż niezależnie od rodzaju skrzydła drzwiowego dzięki  szerokiej
gamie akcesoriów. Spełnia normę PN-EN 1154. Spełnia wymogi normy DIN SPEC 1104.
• Ciekawe wzornictwo w technologii „EASY OPEN”
• Regulowana siłę zamykania: TS 92 - w zakresie: PN-EN 1-4, TS 91 – w zakresie: PN-EN
3/4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i do ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Blokada położenia otwartego: opcja

Producent: DORMAKABA

245,54 zł
288,87 zł

302,01 zł
355,31 zł

Samozamykacz DORMA TS 93 B (EN 2-5) z szyną srebrny
Skrócony opis:
TS 93 System –  samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową. Nowoczesne
wzornictwo „Contur Design” w połączeniu z funkcjonalnością dzięki zastosowaniu
nowoczesnej technologii „ EASY OPEN” czyni go najlepszym samozamykaczem
szynowym. Do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i
dymoszczelnych. Montaż niezależnie od rodzaju skrzydła drzwiowego dzięki  szerokiej
gamie akcesoriów. Spełnia normę PN-EN 1154, 1155, 1158. Spełnia wymogi normy DIN
SPEC 1104.
• Ciekawe wzornictwo w technologii „EASY OPEN”
• Regulowana siła zamykania w zakresie: PN-EN 2-5 
• Do szerokości skrzydła 1250 / 1600 mm i do ciężaru skrzydła 100 kg / 160 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie 180° – 70°, 70° – 0°
• Opóźnienie zamykania w zakresie: 120°– 70°
• Regulowane tłumienie otwierania od 70°

Producent: DORMAKABA

394,91 zł
464,60 zł

485,74 zł
571,46 zł

Samozamykacz GROOM 200 z ramieniem biały
Skrócony opis:
Samozamykacz GROOM 200 z ramieniem standardowym. Siła zamykania EN 2-5.
Regulowana prędkość zamykania, dobicia oraz tłumienie otwarcia. Urządzenie posiada
termozawory, dzięki czemu możemy go stosować na zewnątrz.

Producent: DORMAKABA

97,90 zł
115,18 zł

120,42 zł
141,67 zł

Samozamykacz GROOM 200 z ramieniem blokada biały
Skrócony opis:
Samozamykacz GROOM 200 z ramieniem posiadającym blokadę położenia otwarcia. Siła
zamykania EN 2-5. Regulowana prędkość zamykania, dobicia oraz tłumienie otwarcia.
Urządzenie posiada termozawory, dzięki czemu możemy go stosować na zewnątrz.

Producent: DORMAKABA

222,20 zł 273,31 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2265-samozamykacz-dorma-ts-91-b-en-2-4-z-szyna-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2268-samozamykacz-dorma-ts-92-b-en-2-4-bez-szyny-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2274-samozamykacz-dorma-ts-93-b-en-2-5-z-szyna-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2254-samozamykacz-groom-200-z-ramieniem-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2257-samozamykacz-groom-200-z-ramieniem-blokada-bialy.html
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brutto

Samozamykacz GROOM 200 z ramieniem blokada brązowy
Skrócony opis:
Samozamykacz GROOM 200 z ramieniem posiadającym blokadę położenia otwarcia. Siła
zamykania EN 2-5. Regulowana prędkość zamykania, dobicia oraz tłumienie otwarcia.
Urządzenie posiada termozawory, dzięki czemu możemy go stosować na zewnątrz.

Producent: DORMAKABA

222,20 zł 273,31 zł

Samozamykacz GROOM 200 z ramieniem blokada srebrny
Skrócony opis:
Samozamykacz GROOM 200 z ramieniem posiadającym blokadę położenia otwarcia. Siła
zamykania EN 2-5. Regulowana prędkość zamykania, dobicia oraz tłumienie otwarcia.
Urządzenie posiada termozawory, dzięki czemu możemy go stosować na zewnątrz..

Producent: DORMAKABA

222,20 zł 273,31 zł

Samozamykacz GROOM 200 z ramieniem brązowy
Skrócony opis:
Samozamykacz GROOM 200 z ramieniem standardowym. Siła zamykania EN 2-5.
Regulowana prędkość zamykania, dobicia oraz tłumienie otwarcia. Urządzenie posiada
termozawory, dzięki czemu możemy go stosować na zewnątrz.

Producent: DORMAKABA

97,90 zł
115,18 zł

120,42 zł
141,67 zł

Samozamykacz GROOM 200 z ramieniem srebrny
Skrócony opis:
Samozamykacz GROOM 200 z ramieniem standardowym. Siła zamykania EN 2-5.
Regulowana prędkość zamykania, dobicia oraz tłumienie otwarcia. Urządzenie posiada
termozawory, dzięki czemu możemy go stosować na zewnątrz.

Producent: DORMAKABA

97,90 zł
115,18 zł

120,42 zł
141,67 zł

Samozamykacz wpuszczany DORMA ITS 96 (EN 2-4) bez szyny
Skrócony opis:
ITS 96 -  samozamykacz górny  „ukryty” z szyną ślizgową z zastosowaniem nowoczesnej
technologi „ EASY OPEN”- wspomaganie otwierania drzwi. Montaż do drzwi jedno- i
dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych. Możliwość
montażu niezależnie od rodzaju skrzydła drzwiowego. Posiada szeroką gamę akcesoriów
do prawidłowego montażu. Spełnia normę PN-EN 1154, 1155, 1158. Spełnia wymogi
normy DIN SPEC 1104.
• Dla skrzydła drzwiowego min. 40 mm grubości przy EN 2-4
• Technologia „EASY OPEN” – wspomaganie otwierania drzwi
• Posiada regulowaną siłę zamykania w zakresie: PN-EN 2-4 i PN-EN 3-6
• Do szerokości skrzydła 1100 / 1400 mm i do ciężaru skrzydła 130 kg / 180 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 120° – 7°, 7° – 0°
• Ogranicznik otwarcia w zakresie 120° – 80°

Producent: DORMAKABA

349,00 zł
374,88 zł

429,27 zł
461,10 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2258-samozamykacz-groom-200-z-ramieniem-blokada-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2256-samozamykacz-groom-200-z-ramieniem-blokada-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2255-samozamykacz-groom-200-z-ramieniem-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2253-samozamykacz-groom-200-z-ramieniem-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2277-samozamykacz-wpuszczany-dorma-its-96-en-2-4-bez-szyny.html
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Samozamykacz wpuszczany DORMA ITS 96 (EN 3-6) bez szyny
Skrócony opis:
ITS 96 -  samozamykacz górny  „ukryty” z szyną ślizgową z zastosowaniem nowoczesnej
technologi „ EASY OPEN”- wspomaganie otwierania drzwi. Montaż do drzwi jedno- i
dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych. Możliwość
montażu niezależnie od rodzaju skrzydła drzwiowego. Posiada szeroką gamę akcesoriów
do prawidłowego montażu. Spełnia normę PN-EN 1154, 1155, 1158. Spełnia wymogi
normy DIN SPEC 1104.
• Dla skrzydła drzwiowego min. 40 mm grubości przy EN 2-4
• Technologia „EASY OPEN” – wspomaganie otwierania drzwi
• Posiada regulowaną siłę zamykania w zakresie: PN-EN 2-4 i PN-EN 3-6
• Do szerokości skrzydła 1100 / 1400 mm i do ciężaru skrzydła 130 kg / 180 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 120° – 7°, 7° – 0°
• Ogranicznik otwarcia w zakresie 120° – 80
Produkt na zamówienie - zapytaj nas o cenę!

Producent: DORMAKABA

655,57 zł 806,36 zł

Szyna do DORMA ITS 96 G N
Skrócony opis:
Szyna przeznaczona do samozamykacza ukrytego DORMA ITS 96.

Producent: DORMAKABA

66,67 zł 82,00 zł

Szyna DORMA TS 91/92/93 G-N biała
Skrócony opis:
Szyna przeznaczona do współpracy z samozamykaczami DORMA z serii TS 91,TS 92 oraz
TS 93.

Producent: DORMAKABA

81,65 zł 100,43 zł

Szyna DORMA TS 91/92/93 G-N brązowa
Skrócony opis:
Szyna przeznaczona do współpracy z samozamykaczami DORMA z serii TS 91,TS 92 oraz
TS 93.

Producent: DORMAKABA

81,65 zł 100,43 zł

Szyna DORMA TS 91/92/93 G-N srebrna
Skrócony opis:
Szyna przeznaczona do współpracy z samozamykaczami DORMA z serii TS 91,TS 92 oraz
TS 93.

Producent: DORMAKABA

69,41 zł
81,65 zł

85,37 zł
100,43 zł

SAMOZAMYKACZE GEZE
Strona główna > SAMOZAMYKACZE > SAMOZAMYKACZE GEZE

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2278-samozamykacz-wpuszczany-dorma-its-96-en-3-6-bez-szyny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2279-szyna-do-dorma-its-96-g-n.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2272-szyna-dorma-ts-91-92-93-g-n-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2273-szyna-dorma-ts-91-92-93-g-n-brazowa.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2271-szyna-dorma-ts-91-92-93-g-n-srebrna.html
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Blokada szyny do GEZE BOXER
Skrócony opis:
Blokada mechaniczna położenia do szyny współpracującej z samozamykaczem GEZE
BOXER. Pozwala zablokować otwarte drzwi we wskazanym położeniu.

Producent: GEZE

112,03 zł
131,80 zł

137,80 zł
162,11 zł

Blokada szyny do GEZE TS 5000/3000
Skrócony opis:
Blokada mechaniczna położenia do szyny współpracującej z samozamykaczami GEZE TS
3000 i TS 5000. Pozwala zablokować otwarte drzwi we wskazanym położeniu.

Producent: GEZE

59,07 zł
69,49 zł

72,66 zł
85,48 zł

Element ślizgowy do szyny GEZE 3000/5000
Skrócony opis:
Element ślizgowy szyny do samozamykaczy GEZE TS 3000 i TS 5000. Łączy ramię szyny
z profilem.

Producent: GEZE

14,12 zł 17,36 zł

Ogranicznik kąta otwierania do szyny GEZE TS 5000/3000
Skrócony opis:
Ogranicznik mechaniczny kąta otwarcia samozamykaczy GEZE TS 3000 i TS 5000
wyposażonych w szynę ślizgową.

Producent: GEZE

53,52 zł
62,96 zł

65,83 zł
77,45 zł

Płyta montażowa do TS 1500
Skrócony opis:
Płyta montażowa przeznaczona do samozamykacza GEZE TS 1500 wykonana z
aluminium. Wzmacnia mocowanie samozamykacza na szkrzydle drzwiowym.

Producent: GEZE

19,09 zł 23,48 zł

Płyta montażowa do TS 2000
Skrócony opis:
Płyta montażowa przeznaczona do samozamykacza GEZE TS 2000 wykonana z
aluminium. Wzmacnia mocowanie samozamykacza na szkrzydle drzwiowym.

Producent: GEZE

10,82 zł
12,73 zł

13,31 zł
15,66 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2558-blokada-szyny-do-geze-boxer.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2553-blokada-do-geze-ts-5000.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2559-element-slizgowy-do-szyny-geze-3000-5000.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2552-mechaniczne-tlumienie-otwierania-do-geze-ts-5000.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2549-plyta-montazowa-do-ts-1500.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2550-plyta-montazowa-do-ts-2000.html
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Płyta montażowa do TS 3000
Skrócony opis:
Płyta montażowa przeznaczona do samozamykacza GEZE TS 3000 wykonana z
aluminium. Wzmacnia mocowanie samozamykacza na szkrzydle drzwiowym.

Producent: GEZE

19,09 zł 23,48 zł

Płyta montażowa do TS 4000
Skrócony opis:
Płyta montażowa przeznaczona do samozamykacza GEZE TS 4000 wykonana z
aluminium. Wzmacnia mocowanie samozamykacza na szkrzydle drzwiowym.

Producent: GEZE

19,09 zł 23,48 zł

Ramię GEZE do TS 1000/1500 białe
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 1000 i TS 1500.

Producent: GEZE

16,24 zł
19,10 zł

19,97 zł
23,50 zł

Ramię GEZE do TS 1000/1500 brązowe
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 1000 i TS 1500.

Producent: GEZE

16,24 zł
19,10 zł

19,97 zł
23,50 zł

Ramię GEZE do TS 1000/1500 srebrne
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 1000 i TS 1500.

Producent: GEZE

16,24 zł
19,10 zł

19,97 zł
23,50 zł

Ramię GEZE do TS 1000/1500 z blokadą białe
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 1000 i TS 1500.
Ramię posiada blokadę kąta otwarcia, dzięki czemu nasze skrzydło będzie blokowane po
otwaciu w ustawionej pozycji.

Producent: GEZE

66,62 zł 81,94 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2548-plyta-montazowa-do-ts-3000.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2551-plyta-montazowa-do-ts-4000.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2519-ramie-geze-do-ts-1000-1500-biale.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2520-ramie-geze-do-ts-1000-1500-brazowe.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2518-ramie-geze-do-ts-1000-1500-srebrne.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2522-ramie-geze-do-ts-1000-1500-z-blokada-biale.html
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Ramię GEZE do TS 1000/1500 z blokadą brązowe
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 1000 i TS 1500.
Ramię posiada blokadę kąta otwarcia, dzięki czemu nasze skrzydło będzie blokowane po
otwaciu w ustawionej pozycji.

Producent: GEZE

66,62 zł 81,94 zł

Ramię GEZE do TS 1000/1500 z blokadą srebrne
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 1000 i TS 1500.
Ramię posiada blokadę kąta otwarcia, dzięki czemu nasze skrzydło będzie blokowane po
otwaciu w ustawionej pozycji.

Producent: GEZE

62,00 zł
72,94 zł

76,26 zł
89,72 zł

Ramię GEZE do TS 2000/4000 białe
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 2000 i TS 4000.

Producent: GEZE

25,89 zł
25,89 zł

31,84 zł
31,84 zł

Ramię GEZE do TS 2000/4000 brązowe
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 2000 i TS 4000.

Producent: GEZE

24,94 zł
24,94 zł

30,68 zł
30,68 zł

Ramię GEZE do TS 2000/4000 srebrne
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 2000 i TS 4000.

Producent: GEZE

22,01 zł
25,89 zł

27,07 zł
31,84 zł

Ramię GEZE do TS 2000/4000 z blokadą białe
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 2000 i TS 4000.
Ramię posiada blokadę kąta otwarcia, dzięki czemu nasze skrzydło będzie blokowane po
otwaciu w ustawionej pozycji.

Producent: GEZE

87,66 zł
87,66 zł

107,83 zł
107,83 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2523-ramie-geze-do-ts-1000-1500-z-blokada-brazowe.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2521-ramie-geze-do-ts-1000-1500-z-blokada-srebrne.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2525-ramie-geze-do-ts-2000-4000-biale.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2526-ramie-geze-do-ts-2000-4000-brazowe.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2524-ramie-geze-do-ts-2000-4000-srebrne.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2528-ramie-geze-do-ts-2000-4000-z-blokada-biale.html
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Ramię GEZE do TS 2000/4000 z blokadą brązowe
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 2000 i TS 4000.
Ramię posiada blokadę kąta otwarcia, dzięki czemu nasze skrzydło będzie blokowane po
otwaciu w ustawionej pozycji.

Producent: GEZE

87,66 zł
87,66 zł

107,83 zł
107,83 zł

Ramię GEZE do TS 2000/4000 z blokadą srebrne
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 2000 i TS 4000.
Ramię posiada blokadę kąta otwarcia, dzięki czemu nasze skrzydło będzie blokowane po
otwaciu w ustawionej pozycji.

Producent: GEZE

77,50 zł
87,66 zł

95,33 zł
107,83 zł

Ramię GEZE do TS 2000/4000 z blokadą WŁĄCZ/WYŁĄCZ białe
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 2000 i TS 4000.
Ramię posiada blokadę kąta otwarcia, dzięki czemu nasze skrzydło będzie blokowane po
otwaciu w ustawionej pozycji. Dodatkowo ramię posiada opcję wyłaczenia blokady i
ponownego włączenia. Bardz przydatne, gdy tylko czasowo chcemy blokować otwarte
drzwi.

Producent: GEZE

99,86 zł 122,83 zł

Ramię GEZE do TS 2000/4000 z blokadą WŁĄCZ/WYŁĄCZ brązowe
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 2000 i TS 4000.
Ramię posiada blokadę kąta otwarcia, dzięki czemu nasze skrzydło będzie blokowane po
otwaciu w ustawionej pozycji. Dodatkowo ramię posiada opcję wyłaczenia blokady i
ponownego włączenia. Bardz przydatne, gdy tylko czasowo chcemy blokować otwarte
drzwi.

Producent: GEZE

87,66 zł 107,83 zł

Ramię GEZE do TS 2000/4000 z blokadą WŁĄCZ/WYŁĄCZ srebrne
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 2000 i TS 4000.
Ramię posiada blokadę kąta otwarcia, dzięki czemu nasze skrzydło będzie blokowane po
otwaciu w ustawionej pozycji. Dodatkowo ramię posiada opcję wyłaczenia blokady i
ponownego włączenia. Bardz przydatne, gdy tylko czasowo chcemy blokować otwarte
drzwi.

Producent: GEZE

87,66 zł 107,83 zł

Samozamykacz GEZE TS 1000 z ramieniem biały
Skrócony opis:
Samozamykacz górny jest przeznaczony do drzwi 1-skrzydłowych o szerokości skrzydła
do 950 mm. Prędkość zamykania i ogranicznik hydrauliczny są regulowane. Zmienną siłę
zamykania w dwóch wielkościach reguluje się poprzez proste odwrócenie wspornika.
Zakres zastosowania 
• Do drzwi wewnętrznych 
• Do drzwi uchylnych, szerokość skrzydła do 950 mm
• Możliwość stosowania na drzwiach uchylnych prawych i lewych bez konieczności
przestawiania
• Montaż standardowy na skrzydle po stronie zawiasów, możliwy montaż górny po
stronie bez zawiasów
Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

89,55 zł
89,55 zł

110,15 zł
110,15 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2529-ramie-geze-do-ts-2000-4000-z-blokada-brazowe.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2527-ramie-geze-do-ts-2000-4000-z-blokada-srebrne.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2531-ramie-geze-do-ts-2000-4000-z-blokada-wlacz-wylacz-biale.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2532-ramie-geze-do-ts-2000-4000-z-blokada-wlacz-wylacz-brazowe.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2530-ramie-geze-do-ts-2000-4000-z-blokada-wlacz-wylacz-srebrne.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2507-samozamykacz-geze-ts-1000-z-ramieniem-bialy.html
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Samozamykacz GEZE TS 1000 z ramieniem brązowy
Skrócony opis:
Samozamykacz górny jest przeznaczony do drzwi 1-skrzydłowych o szerokości skrzydła
do 950 mm. Prędkość zamykania i ogranicznik hydrauliczny są regulowane. Zmienną siłę
zamykania w dwóch wielkościach reguluje się poprzez proste odwrócenie wspornika.
Zakres zastosowania 
• Do drzwi wewnętrznych 
• Do drzwi uchylnych, szerokość skrzydła do 950 mm
• Możliwość stosowania na drzwiach uchylnych prawych i lewych bez konieczności
przestawiania
• Montaż standardowy na skrzydle po stronie zawiasów, możliwy montaż górny po
stronie bez zawiasów
Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

89,55 zł
89,55 zł

110,15 zł
110,15 zł

Samozamykacz GEZE TS 1000 z ramieniem srebrny
Skrócony opis:
Samozamykacz górny jest przeznaczony do drzwi 1-skrzydłowych o szerokości skrzydła
do 950 mm. Prędkość zamykania i ogranicznik hydrauliczny są regulowane. Zmienną siłę
zamykania w dwóch wielkościach reguluje się poprzez proste odwrócenie wspornika.
Zakres zastosowania 
• Do drzwi wewnętrznych 
• Do drzwi uchylnych, szerokość skrzydła do 950 mm
• Możliwość stosowania na drzwiach uchylnych prawych i lewych bez konieczności
przestawiania
• Montaż standardowy na skrzydle po stronie zawiasów, możliwy montaż górny po
stronie bez zawiasów
Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

76,12 zł
89,55 zł

93,63 zł
110,15 zł

Samozamykacz GEZE TS 1500 bez ramienia biały
Skrócony opis:
W samozamykaczu nawierzchniowym TS 1500 prędkość zamykania i faza końcowa
zamykania (tzw. dobicie) są parametrami regulowanymi, również siła zamykania może
być zmieniana. Samozamykacz może być opcjonalnie wyposażony w płytę montażową.
TS 1500 może być montowany na drzwiach prawych albo lewych. 
Właściwości produktu
• Końcowa faza zamykania (dobicie) oraz prędkość zamykania regulowane hydraulicznie.
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych.
• Może być stosowany do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

87,78 zł
87,78 zł

107,97 zł
107,97 zł

Samozamykacz GEZE TS 1500 bez ramienia brązowy
Skrócony opis:
W samozamykaczu nawierzchniowym TS 1500 prędkość zamykania i faza końcowa
zamykania (tzw. dobicie) są parametrami regulowanymi, również siła zamykania może
być zmieniana. Samozamykacz może być opcjonalnie wyposażony w płytę montażową.
TS 1500 może być montowany na drzwiach prawych albo lewych. 
Właściwości produktu
• Końcowa faza zamykania (dobicie) oraz prędkość zamykania regulowane hydraulicznie.
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych.
• Może być stosowany do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

87,78 zł
87,78 zł

107,97 zł
107,97 zł

Samozamykacz GEZE TS 1500 bez ramienia srebrny
Skrócony opis:
W samozamykaczu nawierzchniowym TS 1500 prędkość zamykania i faza końcowa
zamykania (tzw. dobicie) są parametrami regulowanymi, również siła zamykania może
być zmieniana. Samozamykacz może być opcjonalnie wyposażony w płytę montażową.
TS 1500 może być montowany na drzwiach prawych albo lewych. 
Właściwości produktu
• Końcowa faza zamykania (dobicie) oraz prędkość zamykania regulowane hydraulicznie.
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych.
• Może być stosowany do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

74,61 zł
87,78 zł

91,77 zł
107,97 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2508-samozamykacz-geze-ts-1000-z-ramieniem-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2506-samozamykacz-geze-ts-1000-z-ramieniem-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2510-samozamykacz-geze-ts-1500-bez-ramienia-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2511-samozamykacz-geze-ts-1500-bez-ramienia-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2509-samozamykacz-geze-ts-1500-bez-ramienia-srebrny.html
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Samozamykacz GEZE TS 2000 VBC bez ramienia biały
Skrócony opis:
Właściwości produktu
• Samozamykacz TS 2000 VBC z ramieniem nożycowym, do skrzydeł o szerokości do
1100 mm
• Bezstopniowa regulacja siły zamykania w zakresie EN 3-4
• Regulowana prędkość zamykania, siła oraz dobicie
• Tłumienie otwarcia
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
• Może być stosowany do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
• Opcja: Blokada położenia otwarcia w zakresie 70°-150°
Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

86,45 zł
101,71 zł

106,34 zł
125,10 zł

Samozamykacz GEZE TS 2000 VBC bez ramienia brązowy
Skrócony opis:
Właściwości produktu
• Samozamykacz TS 2000 VBC z ramieniem nożycowym, do skrzydeł o szerokości do
1100 mm
• Bezstopniowa regulacja siły zamykania w zakresie EN 3-4
• Regulowana prędkość zamykania, siła oraz dobicie
• Tłumienie otwarcia
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
• Może być stosowany do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
• Opcja: Blokada położenia otwarcia w zakresie 70°-150°
Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

86,45 zł
101,71 zł

106,34 zł
125,10 zł

Samozamykacz GEZE TS 2000 VBC bez ramienia srebrny
Skrócony opis:
Właściwości produktu
• Samozamykacz TS 2000 VBC z ramieniem nożycowym, do skrzydeł o szerokości do
1100 mm
• Bezstopniowa regulacja siły zamykania w zakresie EN 3-4
• Regulowana prędkość zamykania, siła oraz dobicie
• Tłumienie otwarcia
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
• Może być stosowany do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
• Opcja: Blokada położenia otwarcia w zakresie 70°-150°
Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

86,45 zł
101,71 zł

106,34 zł
125,10 zł

Samozamykacz GEZE TS 3000 bez szyny biały
Skrócony opis:
Samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydłowych lewych i prawych o
szerokości do 1100mm. Samozamykacz może być stosowany na drzwiach
przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
• Samozamykacz TS 3000 V współpracuje z szyną ślizgową do drzwi o szerokości
skrzydła do 1100 mm
• Siła zamykania regulowana w zakresie EN 1-4
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
• Do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych
• Prędkość zamykania i faza dobicia regulowane hydraulicznie
 Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

215,89 zł
253,99 zł

265,54 zł
312,40 zł

Samozamykacz GEZE TS 3000 bez szyny brązowy
Skrócony opis:
Samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydłowych lewych i prawych o
szerokości do 1100mm. Samozamykacz może być stosowany na drzwiach
przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
• Samozamykacz TS 3000 V współpracuje z szyną ślizgową do drzwi o szerokości
skrzydła do 1100 mm
• Siła zamykania regulowana w zakresie EN 1-4
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
• Do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych
• Prędkość zamykania i faza dobicia regulowane hydraulicznie
 Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

215,89 zł
253,99 zł

265,54 zł
312,40 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2516-samozamykacz-geze-ts-2000-vbc-bez-ramienia-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2517-samozamykacz-geze-ts-2000-vbc-bez-ramienia-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2515-samozamykacz-geze-ts-2000-vbc-bez-ramienia-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2537-samozamykacz-geze-ts-3000-bez-szyny-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2538-samozamykacz-geze-ts-3000-bez-szyny-brazowy.html
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Samozamykacz GEZE TS 3000 bez szyny srebrny
Skrócony opis:
Samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydłowych lewych i prawych o
szerokości do 1100mm. Samozamykacz może być stosowany na drzwiach
przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
• Samozamykacz TS 3000 V współpracuje z szyną ślizgową do drzwi o szerokości
skrzydła do 1100 mm
• Siła zamykania regulowana w zakresie EN 1-4
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
• Do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych
• Prędkość zamykania i faza dobicia regulowane hydraulicznie
 Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

215,89 zł
253,99 zł

265,54 zł
312,40 zł

Samozamykacz GEZE TS 4000 bez ramienia biały
Skrócony opis:
W samozamykaczu TS 4000 siła zamykania, prędkość zamykania i tłumienie otwierania
są  regulowane bezstopniowo za pomocą elementów regulacyjnych umieszczonych na
powierzchni czołowej urządzenia. Samozamykacz jest dodatkowo wyposażony w
optyczny wskaźnik siły zamykania, również umieszczony na powierzchni czołowej.
• Samozamykacz TS 4000 z ramieniem nożycowym  przeznaczony jest do drzwi o
szerokości skrzydła do 1400 
• Siła zamykania regulowana bezstopniowo w zakresie EN 1-6 
• Faza dobicia regulowana przez zmianę położenia kątowego ramienia nożycowego i
prędkości zamykania
• Zintegrowane tłumienie otwierania i optyczny wskaźnik siły zamykania
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
• Może być stosowany do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
 Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

247,62 zł
247,62 zł

304,58 zł
304,58 zł

Samozamykacz GEZE TS 4000 bez ramienia brązowy
Skrócony opis:
W samozamykaczu TS 4000 siła zamykania, prędkość zamykania i tłumienie otwierania
są  regulowane bezstopniowo za pomocą elementów regulacyjnych umieszczonych na
powierzchni czołowej urządzenia. Samozamykacz jest dodatkowo wyposażony w
optyczny wskaźnik siły zamykania, również umieszczony na powierzchni czołowej.
• Samozamykacz TS 4000 z ramieniem nożycowym  przeznaczony jest do drzwi o
szerokości skrzydła do 1400 
• Siła zamykania regulowana bezstopniowo w zakresie EN 1-6 
• Faza dobicia regulowana przez zmianę położenia kątowego ramienia nożycowego i
prędkości zamykania
• Zintegrowane tłumienie otwierania i optyczny wskaźnik siły zamykania
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
• Może być stosowany do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
 Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

247,62 zł
247,62 zł

304,58 zł
304,58 zł

Samozamykacz GEZE TS 4000 bez ramienia srebrny
Skrócony opis:
W samozamykaczu TS 4000 siła zamykania, prędkość zamykania i tłumienie otwierania
są  regulowane bezstopniowo za pomocą elementów regulacyjnych umieszczonych na
powierzchni czołowej urządzenia. Samozamykacz jest dodatkowo wyposażony w
optyczny wskaźnik siły zamykania, również umieszczony na powierzchni czołowej.
• Samozamykacz TS 4000 z ramieniem nożycowym  przeznaczony jest do drzwi o
szerokości skrzydła do 1400 
• Siła zamykania regulowana bezstopniowo w zakresie EN 1-6 
• Faza dobicia regulowana przez zmianę położenia kątowego ramienia nożycowego i
prędkości zamykania
• Zintegrowane tłumienie otwierania i optyczny wskaźnik siły zamykania
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
• Może być stosowany do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
 Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.
 

Producent: GEZE

210,48 zł
247,62 zł

258,89 zł
304,58 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2536-samozamykacz-geze-ts-3000-bez-szyny-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2534-samozamykacz-geze-ts-4000-bez-ramienia-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2535-samozamykacz-geze-ts-4000-bez-ramienia-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2533-samozamykacz-geze-ts-4000-bez-ramienia-srebrny.html
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Samozamykacz GEZE TS 5000 bez szyny biały
Skrócony opis:
Samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydłowych o wyglądzie nawiązującym
do estetyki linii samozamykaczy GEZE. Dopuszczony do stosowania na drzwiach
przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
• Samozamykacz TS 5000 współpracuje z  szyną ślizgową do drzwi o szerokości skrzydła
do 1400 mm
• Siła zamykania regulowana w zakresie EN 2-6
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
• Dopuszczony do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych
• Prędkość zamykania i faza dobicia regulowane hydraulicznie
• Zintegrowana funkcja tłumienia otwierania i optyczny wskaźnik siły zamykania
• Wszystkie elementy regulacyjne umieszczone na powierzchni czołowej urządzenia
 Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

394,06 zł
463,60 zł

484,69 zł
570,22 zł

Samozamykacz GEZE TS 5000 bez szyny brązowy
Skrócony opis:
Samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydłowych o wyglądzie nawiązującym
do estetyki linii samozamykaczy GEZE. Dopuszczony do stosowania na drzwiach
przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
• Samozamykacz TS 5000 współpracuje z  szyną ślizgową do drzwi o szerokości skrzydła
do 1400 mm
• Siła zamykania regulowana w zakresie EN 2-6
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
• Dopuszczony do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych
• Prędkość zamykania i faza dobicia regulowane hydraulicznie
• Zintegrowana funkcja tłumienia otwierania i optyczny wskaźnik siły zamykania
• Wszystkie elementy regulacyjne umieszczone na powierzchni czołowej urządzenia
 Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

394,06 zł
463,60 zł

484,69 zł
570,22 zł

Samozamykacz GEZE TS 5000 bez szyny srebrny
Skrócony opis:
Samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydłowych o wyglądzie nawiązującym
do estetyki linii samozamykaczy GEZE. Dopuszczony do stosowania na drzwiach
przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
• Samozamykacz TS 5000 współpracuje z  szyną ślizgową do drzwi o szerokości skrzydła
do 1400 mm
• Siła zamykania regulowana w zakresie EN 2-6
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
• Dopuszczony do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych
• Prędkość zamykania i faza dobicia regulowane hydraulicznie
• Zintegrowana funkcja tłumienia otwierania i optyczny wskaźnik siły zamykania
• Wszystkie elementy regulacyjne umieszczone na powierzchni czołowej urządzenia
 Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

394,06 zł
463,60 zł

484,69 zł
570,22 zł

Samozamykacz wpuszczany GEZE BOXER 2-4
Skrócony opis:
Samozamykacz chowany Boxer do drzwi jednoskrzydłowych jest całkowicie ukryty w
płycie skrzydła. Szynę ślizgową widać tylko przy otwartych drzwiach. Siła zamykania
według PN EN 1154, elementy regulacji prędkości zamykania, funkcji dobicia i tłumienia
otwierania są dostępne po osadzeniu samozamykacza w
• Uniwersalny, do drzwi prawych i lewych
• Stosowany w drzwiach przeciwpożarowych na podstawie przeprowadzonych badań.
• Opcja: Regulowana bezstopniowo blokada położenia otwarcia (80°-120°)
• Samozamykacz chowany Boxer do drzwi o szerokości skrzydeł do 1100 mm
• Siła zamykania regulowana w zakresie EN 2-4
 Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

377,83 zł
444,51 zł

464,73 zł
546,74 zł

Samozamykacz wpuszczany GEZE BOXER 3-6
Skrócony opis:
Samozamykacz chowany Boxer do drzwi jednoskrzydłowych jest całkowicie ukryty w
płycie skrzydła. Szynę ślizgową widać tylko przy otwartych drzwiach. Siła zamykania
według PN EN 1154, elementy regulacji prędkości zamykania, funkcji dobicia i tłumienia
otwierania są dostępne po osadzeniu samozamykacza w
• Uniwersalny, do drzwi prawych i lewych
• Stosowany w drzwiach przeciwpożarowych na podstawie przeprowadzonych badań.
• Opcja: Regulowana bezstopniowo blokada położenia otwarcia (80°-120°)
• Samozamykacz chowany Boxer do drzwi o szerokości skrzydeł do 1400 mm
• Siła zamykania regulowana w zakresie EN 3-6
 Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

431,78 zł
507,97 zł

531,09 zł
624,81 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2540-samozamykacz-geze-ts-5000-bez-szyny-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2541-samozamykacz-geze-ts-5000-bez-szyny-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2539-samozamykacz-geze-ts-5000-bez-szyny-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2545-samozamykacz-wpuszczany-geze-boxer-2-4.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2546-samozamykacz-wpuszczany-geze-boxer-3-6.html


4-02-2020 samozamykacze - 19/21

Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena netto Cena
brutto

Szyna GEZE do BOXER 12mm
Skrócony opis:
Szyna ślizgowa do samozamykacza GEZE BOXER.

Producent: GEZE

70,22 zł
82,62 zł

86,38 zł
101,62 zł

Szyna GEZE do TS 1500 srebrna
Skrócony opis:
Szyna ślizgowa do samozmykacza GEZE TS 1500.

Producent: GEZE

56,00 zł
66,00 zł

68,88 zł
81,18 zł

Szyna GEZE do TS 3000/5000 biała
Skrócony opis:
Szyna ślizgowa do samozmykaczy GEZE TS 3000 i 5000.

Producent: GEZE

66,68 zł
66,68 zł

82,01 zł
82,01 zł

Szyna GEZE do TS 3000/5000 brązowa
Skrócony opis:
Szyna ślizgowa do samozmykaczy GEZE TS 3000 i 5000.

Producent: GEZE

66,68 zł
66,68 zł

82,01 zł
82,01 zł

Szyna GEZE do TS 3000/5000 srebrna
Skrócony opis:
Szyna ślizgowa do samozmykaczy GEZE TS 3000 i 5000.

Producent: GEZE

56,68 zł
66,68 zł

69,71 zł
82,01 zł

SAMOZAMYKACZE GU BKS
Strona główna > SAMOZAMYKACZE > SAMOZAMYKACZE GU BKS

Samozamykacz G-U BKS OTS 210 (EN 2-4) z ramieniem brązowy
Skrócony opis:
OTS 210 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem. Do drzwi
jednoskrzydłowych. Spełnia normę PN-EN 1154
• maksymalna szerokość drzwi - 1100mm
• siła wg normy EN 1154 w zakresie 2-4
• regulowana prędkość zamykania
• regulowany docisk końcowy drzwi
• mskymalny kat otwarcia drzwi to 180 stopni
• maksymalny ciężar drzwi - 80kg

Producent: GU BKS

97,39 zł
113,33 zł

119,79 zł
139,40 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2547-szyna-geze-do-boxer-12mm.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/4146-szyna-geze-do-ts-1500-srebrna.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2543-szyna-geze-do-ts-3000-5000-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2544-szyna-geze-do-ts-3000-5000-brazowa.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2542-szyna-geze-do-ts-3000-5000-srebrna.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-gu-bks/4119-samozamykacz-g-u-bks-ots-210-en-2-4-z-ramieniem-brazowy.html
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Samozamykacz G-U BKS OTS 210 (EN 2-4) z ramieniem srebrny
Skrócony opis:
OTS 210 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem. Do drzwi
jednoskrzydłowych. Spełnia normę PN-EN 1154
• maksymalna szerokość drzwi - 1100mm
• siła wg normy EN 1154 w zakresie 2-4
• regulowana prędkość zamykania
• regulowany docisk końcowy drzwi
• mskymalny kat otwarcia drzwi to 180 stopni
• maksymalny ciężar drzwi - 80kg

Producent: GU BKS

97,39 zł
113,33 zł

119,79 zł
139,40 zł

Samozamykacz G-U BKS OTS 430 (EN 2-5) z ramieniem brązowy
Skrócony opis:
OTS 430 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem. Do drzwi
jednoskrzydłowych. Spełnia normę PN-EN 1154
• maksymalna szerokość drzwi - 1250mm
• siła wg normy EN 1154 w zakresie 2-5
• regulowana prędkość zamykania
• regulowany docisk końcowy drzwi
• mskymalny kat otwarcia drzwi to 180 stopni
• maksymalny ciężar drzwi - 120kg
• Tłumienie otwierania typ BC

Producent: GU BKS

126,76 zł
143,67 zł

155,91 zł
176,71 zł

Samozamykacz G-U BKS OTS 430 (EN 2-5) z ramieniem srebrny
Skrócony opis:
OTS 430 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem. Do drzwi
jednoskrzydłowych. Spełnia normę PN-EN 1154
• maksymalna szerokość drzwi - 1250mm
• siła wg normy EN 1154 w zakresie 2-5
• regulowana prędkość zamykania
• regulowany docisk końcowy drzwi
• mskymalny kat otwarcia drzwi to 180 stopni
• maksymalny ciężar drzwi - 120kg
• Tłumienie otwierania typ BC

Producent: GU BKS

126,76 zł
143,67 zł

155,91 zł
176,71 zł

SAMOZAMYKACZE SPRĘŻYNOWE
Strona główna > SAMOZAMYKACZE > SAMOZAMYKACZE SPRĘŻYNOWE

Samozamykacz sprężynowy 100 lakier czarny
Skrócony opis:
Samozamykacz sprężynowy o wysokości 100mm przeznaczony samoczynnego
zamykania drzwi. Siłę zamykania regulujemy naciągiem sprężyny.

Producent: DOM POLSKA

35,71 zł 43,92 zł

Samozamykacz sprężynowy 100 nikiel
Skrócony opis:
Samozamykacz sprężynowy o wysokości 100mm przeznaczony samoczynnego
zamykania drzwi. Siłę zamykania regulujemy naciągiem sprężyny.
 
 

Producent: DOM POLSKA

35,13 zł 43,21 zł

Samozamykacz sprężynowy 150 lakier czarny
Skrócony opis:
Samozamykacz sprężynowy o wysokości 150mm przeznaczony samoczynnego
zamykania drzwi. Siłę zamykania regulujemy naciągiem sprężyny

Producent: DOM POLSKA

56,93 zł 70,02 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-gu-bks/4118-samozamykacz-g-u-bks-ots-210-en-2-4-z-ramieniem-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-gu-bks/4121-samozamykacz-g-u-bks-ots-430-en-2-5-z-ramieniem-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-gu-bks/4120-samozamykacz-g-u-bks-ots-430-en-2-5-z-ramieniem-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-sprezynowe/2554-samozamykacz-sprezynowy-100-lakier-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-sprezynowe/2555-samozamykacz-sprezynowy-100-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-sprezynowe/2556-samozamykacz-sprezynowy-150-lakier-czarny.html
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Samozamykacz sprężynowy 150 nikiel
Skrócony opis:
Samozamykacz sprężynowy o wysokości 150mm przeznaczony samoczynnego
zamykania drzwi. Siłę zamykania regulujemy naciągiem sprężyny

Producent: DOM POLSKA

52,49 zł 64,56 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-sprezynowe/2557-samozamykacz-sprezynowy-150-nikiel.html
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