TECHNIKA V POHYBU

DVEŘNÍ ZÁMKY

Optimální uzavření dveří v šesti bodech

Z-TF
3- STŘELKOVÝ ZÁMEK
OVLÁDANÝ KLÍČEM

Ať hluk zůstává venku a teplo uvnitř
U běžně používaných zámků jsou dveře uzavřeny jen jednou střelkou.
Přítlak dveřního křídla tak není optimálně zajištěn.
U zámků MACO Z-TF doplňují sériově montovanou střelku dvě přídavné
multifunkční střelky, kterými se dosahuje optimální a stálý přítlak po celé
výšce dveří. Hned po uzavření dveří i bez dodatečného uzamykání je křídlo
bezpečně a spolehlivě fixované v třech bodech. Přídavné zabezpečení
nabízejí dva i.S. bezpečnostní čepy a masivní hlavní zástrčí. Křídlo je tak
uzavřeno až v šesti bodech.

Stálý přítlak po celé výšce dveří

Funkčnost bez kompromisů

Multifunkční střelky
• s polu s dvojicí i.S. bezpečnostních čepů doplňují hlavní střelku a zástrč. Integrovaná
pojistka na multifunkčních střelkách brání zpětnému zatlačení při uzamčení, a to i při ne
zcela vyjetých střelkách
• z energetického hlediska zajišťují dvě multifunkční střelky ve spojení se sériově montovanou
hlavní střelkou mnohem vyšší těsnost a tím pádem lepší ochranu vůči hluku a lepší tepelně-izolační vlastnosti

i.S. bezpečnostní čepy
• i.S. bezpečnostní čep se automaticky přizpůsobí mezeře
ve falci v rozmezí 10 - 14 mm
• dva i.S. bezpečnostní čepy, které lze nastavit +/- 1 mm,
zajišťují plynulý a snadno nastavitelný přítlak. Doplňují
uzavření hlavní zástrčí, která zapadá do hlavního dveřního
protikusu z masivního ocelového plechu, čímž se výrazně
zvyšuje bezpečnost zámku Z-TF.

Ploché štulpy

• F-16 mm, F-20 mm, F-24 mm

Systém uzávěrů

• série ZAMAK pro plastové profily
• série U-profil pro plastové profily
• uzávěry pro dřevo

Uzávěrové lišty pro plastové profily

• z masivních ocelových U-profilů
• chrání a podpírají dveřní rám po celé výšce
• maximálně znesnadňují zasunutí nástrojů pro
násilné vloupání
• přišroubování uzávěrů přímo do výztuže profilu rámu

Hlavní a multifunkční střelky
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Uzávěry pro plast

Uzávěry pro dřevo

• n
 abíhají hladce, jak do hlavního dveřního protikusu, tak i
do uzávěrů multifunkčních střelek, díky čemuž je zavírání
dveří snadné a tiché
• oboustranně použitelné: lze nasadit pro levé i pravé
provedení
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Komfort při používání

• kompatibilní s elektrickým otvíračem dveří
• otevření vchodových dveří stiskem tlačítka pohodlně
z každého bytu
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