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• prispôsobený na všetky profilové geometrie
• minimálna potreba frézovania
• vložený kolík do závesu
Pohodlné nastavenie 3D:
strana +/- 3 mm
výška +/- 3 mm
prítlak +/- 3 mm
ø frézy 20 mm
ø kopírovacieho krúžku 30 mm

Poznámka:
FD = pre dvere s prídavným krídlovým tesnením.

Uvedená hodnota zaťaženia sa vzťahuje na tri závesy na krídlo (1 x 2 m). Ak sa 3 
záves použije v hornej tretine, zvýši sa tak nosnosť na 180kg.
V prípade použitia 4-závesu, je potrebné ho objednať osobitne.

Balenie obsahuje:
1 záves na nastavenie výšky,
2 závesy na nastavenie prítlaku.

záves ø: 20 mm
výška závesu: 140 mm
nosnosť: 160 kg

obj. č. vyhotovenie kolíková 
poistka

materiál MJ cena EUR za

102 220 607 štandard nie pozinkovaná oceľ sa. 75,20 1 sa.

102 265 455 štandard áno pozinkovaná oceľ sa. 118,62 1 sa.

102 220 608 pre použitie do dverí s do-
plnkovým tesnením v krídle

nie pozinkovaná oceľ sa. 75,20 1 sa.

102 265 457 pre použitie do dverí s do-
plnkovým tesnením v krídle

áno pozinkovaná oceľ sa. 85,00 1 sa.

102 265 460 pre použitie do dverí s do-
plnkovým tesnením v krídle

nie matná ušľachtilá 
oceľ

sa. 203,60 1 sa.

102 265 461 pre použitie do dverí s do-
plnkovým tesnením v krídle

áno matná ušľachtilá 
oceľ

sa. 217,24 1 sa.

produktová skupina 200 210

Záves na vchodové dvere - systém BAKA Protect 4010 3D / 4010 3D FD

BAKA Protect 4010 3D presah 18 mm BAKA Protect 4010 3D FD presah 18 mm

BAKA Protect 4010 3D presah 15 mm BAKA Protect 4010 3D FD presah 15 mm
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BAKA Protect

• prispôsobený na všetky profilové geometrie
• minimálna potreba frézovania
• vložený kolík do závesu

Pohodlné nastavenie 3D:
strana +/- 3 mm
výška +/- 3 mm
prítlak +/- 3 mm
ø frézy 20 mm
ø kopírovacieho krúžku 30 mm

Poznámka:
FD = pre dvere s prídavným krídlovým tesnením

Vyššie uvedená hodnota zaťaženia sa vzťahuje na tri závesy na krídlo (1 x 2 m).  
Ak sa 3 záves použije v hornej tretine, zvýši sa tak nosnosť na 180kg.
V prípade použitia 4-závesu, je potrebné ho objednať osobitne.

Balenie obsahuje:
1 záves na nastavenie výšky, 2 závesy na nastavenie prítlaku.

vyhotovenie: pre použitie do dverí s doplnkovým tesnením v krídle
záves ø: 20 mm
výška závesu: 140 mm
nosnosť: 160 kg

obj. č. kolíková poistka materiál MJ cena EUR za

102 265 468 bez poistky ušľachtilá oceľ matná sa. 203,60 1 sa.

102 265 466 bez poistky pozinkovaná oceľ, strieborná farba sa. 112,50 1 sa.

102 265 467 s poistkou pozinkovaná oceľ, strieborná farba sa. 129,00 1 sa.

produktová skupina 200 210

Záves na vchodové dvere - systém BAKA Protect 4030 3D FD

 

BAKA Protect 4030 3D FD presah 18 mm BAKA Protect 4030 3D FD presah 20 mm



6 www.schachermayer.sk| SIMONSWERK 2020

trojrozmerné nastavenie závesu s komfortným excentrickým nastavením a bezúdržbová 
technika klzného uloženia

pohodlné nastavenie 3D:
strana +/- 3mm
výška +/- 3mm
prítlak +/- 3mm
fréza ø 20 mm

Poznámka:

Uvedená hodnota zaťaženia sa vzťahuje na dva závesy na krídle (1x2m).

Rozsah dodávky:
1 záves výškové nastavenie
2 závesy nastavenie prítlaku

záves ø: 20 mm
výška závesu: 140 mm
kolíková poistka: nie
nosnosť: 120 kg

obj. č. vyhotovenie materiál MJ cena EUR za

102 265 725 Standard ušľachtilá oceľ matná sa. 176,48 1 sa.

102 265 724 n Standard pozinkovaná oceľ, strieborná farba sa. 109,83 1 sa.

produktová skupina 200 210

Záves na vchodové dvere - systém BAKA Protect 4049 3D

 



schachermayer SIMONSWERK 2020 | 7

• vložený kolík do závesu

Pohodlné nastavenie 3D:
strana +/- 3 mm
výška +/- 3 mm
prítlak +/- 3 mm
ø frézy 20 mm
ø kopírovacieho krúžku 30 mm

Poznámka:
FD = pre dvere s prídavným krídlovým tesnením.

Uvedená hodnota zaťaženia sa vzťahuje na tri závesy na krídlo (1 x 2 m). Ak sa 
v hornej tretine použije štvrtý záves, ktorý treba objednať osobitne, dosahuje hranicu 
zaťaženia 180 kg.
1sada = 3ks

Balenie obsahuje:
1 záves na nastavenie výšky,
2 závesy na nastavenie prítlaku.

vyhotovenie: pre použitie do dverí s doplnkovým tesnením v krídle
záves ø: 20 mm
výška závesu: 140 mm
nosnosť: 160 kg

obj. č. kolíková poistka materiál MJ cena EUR za

102 220 727 áno pozinkovaná oceľ ks 85,00 1 ks

102 220 753 nie pozinkovaná oceľ sa. 75,20 1 sa.

produktová skupina YC2

Záves na vchodové dvere BAKA Protect 4060 3D FD

 

 tvar hlavy: plochá okrúhla
vyhotovenie: 1 sada = horná, spodná a stredná časť pre tri závesy

obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 220 864 n brunírovaný plast sa. 25,43 1 sa.

102 220 865 zlatý plast sa. 25,43 1 sa.

102 220 866 matne pochrómovaný plast sa. 25,43 1 sa.

102 220 867 biely plast RAL 9016 sa. 12,31 1 sa.

102 265 437 hnedý plast sa. 12,31 1 sa.

produktová skupina 200 210

Krytky pre záves BAKA Protect série 4...

 

Symbolické zobrazenie

BAKA Protect
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Univerzálny záves pre plastové vchodové dvere, krídlová časť závesu obsahuje háčiky, 
ktoré umožňujú extrémnu odolnosť proti vytrhnutiu, bezúdržbová technika klzného 
uloženia s bočným upevnením krídlovej časti.

Pohodlné nastavenie 3D:
výška: +5/-1 mm
strana: +/-5 mm
prítlak: +/-2 mm

Presah 15 - 19 mm.

Upozornenie:
Vyššie uvedená hodnota zaťaženia sa vzťahuje na dva závesy na krídle (1 x 2 m).

záves ø: 24 mm
kolíková poistka: s poistkou
nosnosť: 120 kg

obj. č. výška závesu mm materiál MJ cena EUR za

102 224 546 105 hliník, biely RAL 9016 ks 16,30 1 ks

produktová skupina YC2

Záves na vchodové dvere SIKU 3D K 3030

Pre plastové dvere, krídlová časť závesu s háčikmi pre flexibilné upevnenie na plastové 
dvere, bezúdržbová technika klzného uloženia bez bočného upevnenia krídlovej časti.

Pohodlné nastavenie 3D:
výška: +5/-1 mm
strana: +/-5 mm
prítlak: +/-2 mm

Presah 15 - 19 mm.

Upozornenie: Vyššie uvedená hodnota zaťaženia sa vzťahuje na dva závesy na 
krídle (1x2m).

záves ø: 24 mm
kolíková poistka: s poistkou
nosnosť: 120 kg

obj. č. výška závesu mm materiál MJ cena EUR za

102 224 549 105 hliník, biely RAL 9016 ks 33,60 1 ks

102 224 550 n 105 hliník, tmavo hnedý RAL 8077 ks 16,30 1 ks

produktová skupina YC2

Záves na vchodové dvere SIKU 3D K 3035
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 SIKU 3D

 

Univerzálny záves pre plastové vchodové dvere, krídlová časť závesu s háčikmi pre 
flexibilné upevnenie na plastové dvere, bezúdržbová technika klzného uloženia.

Pohodlné nastavenie 3D:
výška: +5/-1 mm
strana: +/-5 mm
prítlak: +/-2 mm

Presah 18 - 22 mm.

Upozornenie:
Vyššie uvedená hodnota zaťaženia sa vzťahuje na dva závesy na krídle (1 x 2 m).

záves ø: 24 mm
kolíková poistka: s poistkou
nosnosť: 120 kg

obj. č. výška závesu mm materiál MJ cena EUR za

102 224 543 105 hliník, tmavo hnedý RAL 8077 ks 16,25 1 ks

102 224 544 n 105 hliník, zlatý dub RAL 8003 ks 35,10 1 ks

102 224 545 105 hliník, biely RAL 9016 ks 16,25 1 ks

102 228 472 120 hliník, strieborný RAL 9006 ks 19,25 1 ks

produktová skupina YC2

Záves na vchodové dvere SIKU 3D K 3135

Pre plastové dvere, krídlová časť závesu s háčikmi pre flexibilné upevnenie na plastové 
dvere, bezúdržbová technika klzného uloženia.

Pohodlné nastavenie 3D:
výška: +5/-1 mm
strana: +/-5 mm
prítlak: +/-2 mm

Presah 24 - 28 mm.

Upozornenie:
Vyššie uvedená hodnota zaťaženia sa vzťahuje na dva závesy na krídle (1 x 2 m).

záves ø: 24 mm
kolíková poistka: s poistkou
nosnosť: 120 kg

obj. č. výška závesu mm materiál MJ cena EUR za

102 224 559 105 hliník, čierno hnedý RAL 8022 ks 16,25 1 ks

102 228 828 105 hliník, biely RAL 9016 ks 14,50 1 ks

102 228 830 105 hliník, zlatý dub RAL 8003 ks 16,30 1 ks

102 266 130 105 hliník, biely RAL 9006 ks 35,10 1 ks

produktová skupina YC2

Záves na vchodové dvere SIKU 3D K 3335
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Univerzálny záves pre ľahšie plastové dvere, krídlová časť závesu obsahuje háčiky, 
ktoré umožňujú extrémnu odolnosť proti vytrhnutiu, bezúdržbová technika klzného 
uloženia.

Pohodlné nastavenie 3D:
výška: +5/-1 mm
strana: +/-5 mm
prítlak: +/-2 mm

Presah 15 - 19 mm.

Upozornenie:
Vyššie uvedená hodnota zaťaženia sa vzťahuje na dva závesy na krídle (1 x 2 m).

záves ø: 21 mm
kolíková poistka: s poistkou
nosnosť: 80 kg

obj. č. výška závesu mm materiál MJ cena EUR za

102 224 542 n 100 hliník, biely RAL 9016 ks 28,05 1 ks

produktová skupina YC2

Záves na vchodové dvere SIKU 3D K 4040

Balenie obsahuje:
Frézovacie teleso, vrták Ø 5 mm, nastavovací kľúč, 4 krytky.

 
obj. č. vhodné pre MJ cena EUR za

102 226 304 n SIKU 3D K3030, K3130, K3230 ks 114,00 1 ks

102 226 305 n SIKU 3D K4040, K4140 ks 114,00 1 ks

102 226 306 n SIKU 3D K3035, K3135 ks 114,00 1 ks

102 227 672 n SIKU 3D K3335 ks 114,00 1 ks

produktová skupina YC2

Vŕtacia šablóna pre SIKU 3D

 

 

S pevným oceľovým kolíkom a otvorom na mazanie. S valcovou hlavou závesu  
a zaoblenou skrutkovacou chlopňou pre strojové frézovanie, celková otvorená šírka:  
79 mm.

šírka otvoreného závesu: 79 mm
výška závesu: 70 mm
kĺb ø: 15 mm
šírka krídla závesu: 20 mm
výška krídla závesu: 70 mm
hrúbka materiálu: 2,5 mm
nosnosť: 40 kg

obj. č. smer materiál MJ cena EUR za

102 265 151 ľavý pozinkovaná oceľ ks 4,92 1 ks

102 265 152 pravý pozinkovaná oceľ ks 4,92 1 ks

produktová skupina 200 210

Záves na naskrutkovanie na interiérové bezfalcové dvere

ilustračný obrázok
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 TECTUS

 

Kompletne skrytý záves, jednoduchá montáž.
Možnosť použitia vpravo a vľavo.
Pre bezfalcové dvere na blokové, obložkové a oceľové zárubne (použitie na 
obložkových a oceľových zárubniach si vyžaduje adekvátne upevňovacie prvky).

Pri frézovaní pomocou šablóny treba použiť kopírovací krúžok ø 30 mm.

šírka krídla závesu: 18 príp. 21 mm
dĺžka krídla závesu: 155 mm
možnosť nastavenia: trojrozmerne
rozsah nastavenia: strana +/- 3 mm, výška +/- 3 mm, prítlak +/- 1,5 mm
druh polodrážky: bezfalcové
nosnosť: 60 kg
fréza ø: 16 mm
vložka: bezúdržbová technika klzného uloženia
uhol otvorenia: 180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu: nie

obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 265 560 zliatina/hliník s povrch.úpravou, strieborná farba F1 ks 40,10 1 ks

102 265 562 zliatina/hliník s povrch.úpravou, vzhľad ušľachtilej ocele ks 68,32 1 ks

102 265 593 zliatina/hliník s povrch. úpravou čierna RAL 9005 ks 76,56 1 ks

produktová skupina 200 C44

Dverový záves TECTUS TE 240 3D 

Montáž na obložkovú zárubňu Montáž na rámovú zárubňuMontáž na oceľovú zárubňu
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obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 265 194 pozinkovaná oceľ ks 3,79 1 ks

produktová skupina YC2

Upevňovacia platnička na obložkovú zárubňu pre TE 240 3D FZ

 

  
obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 265 195 pozinkovaná oceľ ks 16,53 1 ks

produktová skupina 200 C44

Upevňovacie puzdro na oceľovú zárubňu pre TE 240 3D SZ

 

 

Kompletne skrytý záves, jednoduchá montáž. Možnosť použitia vpravo a vľavo. Pre 
bezfalcové dvere na blokové, obložkové a oceľové zárubne (použitie na obložkových a 
oceľových zárubniach si vyžaduje adekvátne upevňovacie prvky)

kopírovací krúžok ø 30 mm

šírka krídla závesu: 28 mm
dĺžka krídla závesu: 160 mm
možnosť nastavenia: trojrozmerne
rozsah nastavenia: strana +/- 3 mm, výška +/- 3 mm, prítlak +/- 1 mm
druh polodrážky: bezfalcové
nosnosť: 80 kg
fréza ø: 24 mm
vložka: bezúdržbová technika klzného uloženia
uhol otvorenia: 180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu: nie

obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 265 201 zliatina/hliník s povrch.úpravou, strieborná farba F1 ks 45,40 1 ks

102 265 203 zliatina/hliník s povrch.úpravou, vzhľad ušľachtilej ocele ks 73,37 1 ks

102 265 594 zliatina/hliník s povrch. úpravou čierna RAL 9005 ks 81,99 1 ks

produktová skupina 200 C44

Dverový záves TECTUS TE 340 3D

Montáž na rámovú zárubňuMontáž na obložkovú zárubňuMontáž na oceľovú zárubňu
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TECTUS

Kompletne skrytý záves, jednoduchá montáž.
Možnosť použitia vpravo a vľavo.
Pre bezfalcové dvere na blokové, obložkové a oceľové zárubne (použitie na 
obložkových a oceľových zárubniach si vyžaduje adekvátne upevňovacie prvky).

Oblasť použitia:
Protipožiarna a dymová ochrana.

kopírovací krúžok ø 30 mm

šírka krídla závesu: 28 mm
dĺžka krídla závesu: 160 mm
možnosť nastavenia: trojrozmerne
rozsah nastavenia: strana +/- 3 mm, výška +/- 3 mm, prítlak +/- 1 mm
druh polodrážky: bezfalcové
nosnosť: 80 kg
fréza ø: 24 mm
vložka: bezúdržbová technika klzného uloženia
uhol otvorenia: 180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu: áno

obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 265 126 zliatina/hliník s povrch.úpravou, strieborná farba F1 ks 77,82 1 ks

produktová skupina 200 C44

Záves Tectus TE 340 3D FR na interiérové dvere
           

Montáž na rámovú zárubňuMontáž na obložkovú zárubňuMontáž na oceľovú zárubňu

  
obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 265 204 pozinkovaná oceľ ks 3,79 1 ks

produktová skupina YC2

Upevňovacia platnička na obložkovú zárubňu pre TE 340 3D FZ

 

  
obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 265 556 pozinkovaná oceľ ks 16,53 1 ks

produktová skupina 200 C44

Upevňovací prvok pre oceľovú zárubňu pre TE 340 3D SZ
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Kompletne skrytý záves, jednoduchá montáž. Možnosť použitia vpravo a vľavo. Pre 
bezfalcové dvere na obložkové a oceľové zárubne (použitie na obložkových a oceľových 
zárubniach si vyžaduje adekvátne upevňovacie prvky).

Oblasť použitia:
Protipožiarna ochrana, ochrana proti dymu, ochrana proti korózii

kopírovací krúžok ø 30 mm

šírka krídla závesu: 26 mm
dĺžka krídla závesu: 155 mm
možnosť nastavenia: v troch smeroch
rozsah nastavenia: strana +/- 3 mm, výška +/- 3 mm, prítlak +/- 1 mm
druh polodrážky: bezfalcové
nosnosť: 100 kg
fréza ø: 24 mm
vložka: bezúdržbová technika klzného uloženia
uhol otvorenia: 180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu: áno

obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 265 411 ušľachtilá oceľ matná ks 221,47 1 ks

produktová skupina 200 C44

Záves TECTUS TE 526 3D na interiérové dvere

 

  
obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 265 213 n pozinkovaná oceľ ks 10,28 1 ks

produktová skupina 200 C44

Upevňovacia platnička na obložkovú zárubňu pre TE 526 3D FZ

Montáž na rámovú zárubňuMontáž na obložkovú zárubňuMontáž na oceľovú zárubňu
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TECTUS

 

Kompletne skrytý záves, jednoduchá montáž. Možnosť použitia vpravo a vľavo. Pre 
bezfalcové dvere na obložkové a oceľové zárubne (použitie na obložkových a oceľových 
zárubniach si vyžaduje adekvátne upevňovacie prvky).

kopírovací krúžok ø 30 mm

šírka krídla závesu: 32 mm
dĺžka krídla závesu: 200 mm
možnosť nastavenia: trojrozmerne
rozsah nastavenia: strana +/- 3 mm, výška +/- 3 mm, prítlak +/- 1 mm
druh polodrážky: bezfalcové
nosnosť: 120 kg
fréza ø: 24 mm
vložka: bezúdržbová technika klzného uloženia
uhol otvorenia: 180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu: nie

obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 265 595 n zliatina/hliník s povrch. úpravou čierna RAL 9005 ks 130,10 1 ks

102 265 612 zliatina/hliník s povrch.úpravou, strieborná farba F1 ks 93,94 1 ks

102 265 613 zliatina/hliník s povrch. úpravou, vzhľad ušľachtilej ocele ks 115,46 1 ks

produktová skupina 200 C44

Záves TECTUS TE 540 3D pre intriérové dvere

Montáž na rámovú zárubňuMontáž na obložkovú zárubňuMontáž na oceľovú zárubňu

  
obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 265 274 pozinkovaná oceľ ks 8,40 1 ks

produktová skupina 200 C44

Upevňovacia platnička na obložkovú zárubňu pre TE 540 3D FZ

 

  
obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 265 722 pozinkovaná oceľ ks 16,53 1 ks

produktová skupina 200 C44

Upevňovacie puzdro pre oceľové zárubne TE 540 3D SZ
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Možnosť použitia vpravo a vľavo. Pre bezfalcové dvere na obložkové a oceľové zárubne 
s obojstranným obložením do 8mm (použitie na obložkových a oceľových zárubniach 
si vyžaduje adekvátne upevňovacie prvky).

kopírovací krúžok ø 30 mm

šírka krídla závesu: 32, príp. 37 mm
dĺžka krídla závesu: 200 mm
možnosť nastavenia: v troch smeroch
rozsah nastavenia: strana +/- 3 mm, výška +/- 3 mm, prítlak +/- 1 mm
druh polodrážky: bezfalcové
nosnosť: 100 kg
fréza ø: 24 mm
vložka: bezúdržbová technika klzného uloženia
uhol otvorenia: 180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu: nie

obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 265 615 zliatina/hliník s povrch. úpravou strieborná farba F1 ks 111,78 1 ks

102 265 616 zliatina/hliník s povrch. úpravou, vzhľad ušľachtilej ocele ks 136,19 1 ks

produktová skupina 200 C44

Dverový záves TECTUS TE 540 3D A8 na interiérové dvere

 

Montáž na obložkovú zárubňuMontáž na oceľovú zárubňu Montáž na rámovú zárubňu

  
obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 265 478 n pozinkovaná oceľ ks 18,81 1 ks

produktová skupina 200 C44

Upevňovacie puzdro na oceľovú zárubňu TE 540 3D A8 SZ
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TECTUS

 

Kompletne skrytý záves pre drevené, oceľové a hliníkové zárubne, pre bezfalcové 
objektové a funkčné dvere. Bezúdržbová technika klzného uloženia, trojrozmerné nasta-
venie. FVZ = pre skryté zárubne s obkladom do 14 mm.

Poznámka: možnosť doobjednať upevňovaciu platničku 

kopírovací krúžok ø 30 mm

šírka krídla závesu: 28 mm
dĺžka krídla závesu: 185 mm
možnosť nastavenia: v troch smeroch
rozsah nastavenia: strana +/- 3 mm, výška +/- 3 mm, prítlak +/- 1 mm
druh polodrážky: bezfalcové
nosnosť: 100 kg
fréza ø: 24 mm
vložka: bezúdržbová technika klzného uloženia
uhol otvorenia: 180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu: nie

obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 265 363 zliatina/hliník s povrch.úpravou, vzhľad ušľachtilej ocele ks 141,05 1 ks

102 265 340 zliatina/hliník s povrch.úpravou, strieborná farba F1 ks 116,43 1 ks

produktová skupina 200 C44

Dverový záves TECTUS TE 541 3D FVZ na interiérové dvere
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Kompletne skrytý záves, jednoduchá montáž. Možnosť použitia vpravo a vľavo. Pre 
bezfalcové dvere na obložkové a oceľové zárubne (použitie na obložkových a oceľových 
zárubniach si vyžaduje adekvátne upevňovacie prvky).

kopírovací krúžok ø 30 mm

šírka krídla závesu: 32 mm
dĺžka krídla závesu: 240 mm
možnosť nastavenia: v troch smeroch
rozsah nastavenia: strana +/- 3 mm, výška +/- 3 mm, prítlak +/- 1 mm
druh polodrážky: bezfalcové
nosnosť: 200 kg
fréza ø: 24 mm
vložka: bezúdržbová technika klzného uloženia
uhol otvorenia: 180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu: nie

obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 265 620 zliatina/hliník s povrch.úpravou, strieborná farba F1 ks 125,69 1 ks

102 265 621 zliatina/hliník s povrch. úpravou, vzhľad ušľachtilej ocele ks 154,29 1 ks

produktová skupina 200 C44

Dverový záves TECTUS TE 640 3D na interiérové dvere

 

Montáž na oceľovú zárubňu
Montáž na obložkovú zárubňu

Montáž na rámovú zárubňu

  
obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 265 114 pozinkovaná oceľ ks 14,33 1 ks

produktová skupina 200 C44

Upevňovacia platnička na obložkovú zárubňu TE 640 3D FZ

 

 

  
obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 265 116 n pozinkovaná oceľ ks 24,96 1 ks

produktová skupina 200 C44

Upevňovacie puzdro na oceľovú zárubňu TE 640 3D SZ
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TECTUS

 

Kompletne skrytý záves, jednoduchá montáž. Možnosť použitia vpravo a vľavo. Pre 
bezfalcové dvere na obložkové a oceľové zárubne s obojstranným obložením do 
8mm (pri použití na obložkové alebo ocelové zárubne je potrebné použiť adekvátne 
upevňovacie prvky).

kopírovací krúžok ø 30 mm

šírka krídla závesu: 32 príp. 37 mm
dĺžka krídla závesu: 240 mm
možnosť nastavenia: v troch smeroch
rozsah nastavenia: strana +/- 3 mm, výška +/- 3 mm, prítlak +/- 1 mm
druh polodrážky: bezfalcové
nosnosť: 160 kg
fréza ø: 24 mm
vložka: bezúdržbová technika klzného uloženia
uhol otvorenia: 180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu: nie

obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 265 622 zliatina/hliník s povrch. úpravou strieborná farba F1 ks 167,19 1 ks

102 265 623 zliatina/hliník s povrch. úpravou, vzhľad ušľachtilej ocele ks 189,17 1 ks

produktová skupina 200 C44

Dverový záves TECTUS TE 640 3D A8 na interiérové dvere

  
obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 265 479 n pozinkovaná oceľ ks 24,96 1 ks

produktová skupina 200 C44

Upevňovacie puzdro na oceľovú zárubňu TE 640 3D A8 SZ

 

Montáž na oceľovú zárubňu Montáž na obložkovú zárubňu Montáž na rámovú zárubňu
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Pre falcované drevené dvere na drevených zárubniach
šírka presahu 18 mm
kompletne skrytý záves
jednoduchá montáž
použiteľný vpravo aj vľavo
kompletný priebežne tesniaci systém

šírka krídla závesu: 30, príp. 40,5 mm
dĺžka krídla závesu: 250 mm
možnosť nastavenia: v troch smeroch
rozsah nastavenia: strana +/- 3 mm, výška +/- 3 mm, prítlak +/- 1,5 mm
druh polodrážky: falcový
nosnosť: 160 kg
fréza ø: 20 mm
vložka: bezúdržbová technika klzného uloženia
uhol otvorenia: 180 °

obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 265 559 zliatina/hliník s povrch.úpravou, F1 ks 104,50 1 ks

produktová skupina YC2

Dverový záves TECTUS TE 680 3D FD

 

presah 21 mm presah 22 mm presah 23 mm

presah 24 mm presah 25 mm presah 26 mm

presah 27 mm
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• pre sklenené dvere (sklo ESG)
• jednoduchá montáž
• použiteľné vpravo aj vľavo
• montáž bez vŕtania do dverového krídla
• pre drevené, oceľové a hliníkové zárubne (pre použitie na obložkových a oceľových 

zárubniach sú potrebné vhodné upevňovacie prvky)

šírka krídla závesu: 28 mm
dĺžka krídla závesu: 160 mm
možnosť nastavenia: dvojrozmerne
rozsah nastavenia: strana + 3/- 2 mm, výška +/- 1 mm
šírka falcu: 11 - 15 mm
hrúbka skla: 8 - 10 mm
fréza ø: 24 mm
vložka: bezúdržbová technika klzného uloženia
uhol otvorenia: 180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu: N

obj. č. nosnosť kg materiál MJ cena EUR za

102 265 625 n 60 zliatina/hliník s povrch.úpravou, RAL 9016F ks 131,86 1 ks

102 264 987 n 60 oceľ s povrchovou úpravou strieborná F1 ks 131,86 1 ks

102 265 626 n 60 oceľ s povrchovou úpravou sivá matná ks 131,86 1 ks

102 264 988 n 60 oceľ s povrchovou úpravou čierna RAL 9005 ks 131,86 1 ks

102 265 624 60 matná nehrdzavejúca oceľ ks 138,89 1 ks

102 264 998 n 80 oceľ s povrchovou úpravou strieborná F1 ks 174,05 1 ks

102 264 997 n 80 oceľ s povrchovou úpravou sivá matná ks 174,05 1 ks

102 264 999 n 80 oceľ s povrchovou úpravou čierna RAL 9005 ks 174,05 1 ks

102 264 996 n 80 oceľ s povrchovou úpravou biela RAL 9016F ks 174,05 1 ks

102 264 989 80 matná nehrdzavejúca oceľ ks 182,85 1 ks

produktová skupina 200 C44

príslušenstvo

obj. č. popis MJ cena EUR za

102 265 648 Simonswerk KCH1700 samolep. úchytka na dvere, 
200x26x40mm, hliník, anikor.vzhľad

ks 84,39 1 ks

102 265 649 n Simonswerk KCH1700 samolep. úchytka na dvere, 
200x26x40mm, hliník, matne sivý

ks 116,91 1 ks

102 265 650 n Simonswerk KCH1700 samolep. úchytka na dvere, 
200x26x40mm, hliník, strieborný

ks 116,92 1 ks

102 265 719 n Simonswerk KCH1700 samolep. úchytka na dvere, 
200x26x40mm, hliník, matne biely

ks 116,92 1 ks

102 265 721 n Simonswerk KCH1700 samolep. úchytka na dvere, 
200x26x40mm, hliník, matne čierny

ks 116,92 1 ks

Záves na sklenené dvere TECTUS TEG 310 2D

 

TECTUS / KEEP CLOSED
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• na kontaktné a tiché zatváranie celosklenených dverí
• použitie na drevených, oceľových a hliníkových zárubniach

fréza ø: 12 mm
prídržná sila: plynulo nastaviteľný do 5 kg
vhodné pre: celosklenené dvere, záves na sklenené dvere 

TECTUS TEG 310 2D

obj. č. dĺžka mm šírka mm materiál MJ cena EUR za

102 265 630 195 13 oceľ, vzhľad ušľachtilej ocele ks 112,52 1 ks

produktová skupina 200 C44

Magnetický zatvárač KEEP CLOSED KCM 50

 

• na celosklenené dvere

Poznámka: používajte len v kombinácii s magnetickým zatváračom KEEP CLOSED

vhodné pre: celosklenené dvere, záves na sklenené dvere 
TECTUS TEG 310 2D

obj. č. vyhotovenie dĺžka mm šírka mm materiál MJ cena EUR za

102 265 632 na sklo 145 10 matná ušľachtilá oceľ ks 6,50 1 ks

102 265 633 na drevo 195 13 matná ušľachtilá oceľ ks 6,50 1 ks

produktová skupina 200 C44

Magnetická platnička KEEP CLOSED KCM 50/G a KCM 50/H
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TECTUS / KEEP CLOSED

 

Upevňovacia platnička pre drevené dvere na obložkovú zárubňu

použitie: drevené dvere v spojení s montážnou platničkou 
KEEP CLOSED KCM 50 Holz

obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 265 693 n pozinkovaná oceľ ks 31,30 1 ks

produktová skupina 200 C44

príslušenstvo

obj. č. popis MJ cena EUR za

102 265 633 Magnetická platnička KC 50/G na drevo, 145x8 mm, matná 
ušľachtilá oceľ

ks 6,50 1 ks

Upevňovacia platnička pre obložkovú zárubňu KEEP CLOSED KCM 50/H FZ

 

Upevňovacia platnička pre celosklenené dvere na obložkovú zárubňu

obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 265 631 n n pozinkovaná oceľ ks 10,11 1 ks

produktová skupina 200 C44

Upevňovacia platnička na obložkovú zárubňu KEEP CLOSED KCM 50 FZ
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Pre frézovanie s frézou ø 16 mm, kopírovací krúžok ø 30 mm a univerzálny frézovací 
rám 102299298.

 
obj. č. vyhotovenie MJ cena EUR za

102 265 196 pre rámový diel ks 82,30 1 ks

102 265 256 pre krídlový diel ks 82,30 1 ks

produktová skupina YC2

Frézovacia šablóna pre TE 240 3D

 

Pre frézovanie s frézou ø 24 mm, kopírovací krúžok ø 30 mm a univerzálny frézovací 
rám 102299298.

 
obj. č. vyhotovenie MJ cena EUR za

102 265 206 pre krídlový a rámový diel stupeň 1 ks 64,30 1 ks

102 265 255 pre krídlový a rámový diel stupeň 2 ks 64,30 1 ks

produktová skupina YC2

Frézovacia šablóna pre TE 340 3D

 

Pre frézovanie s frézou ø 24 mm, kopírovací krúžok ø 30 mm a univerzálny frézovací 
rám 102299298.
 

obj. č. vyhotovenie použitie MJ cena EUR za

102 265 276 n pre krídlový a rámový diel stupeň 1 TE 540 3D ks 64,98 1 ks

102 265 277 n pre krídlový a rámový diel stupeň 2 TE 540 3D ks 64,98 1 ks

102 265 278 n pre krídlový a rámový diel stupeň 3 (iba 
verzia A8)

TE 540 3D A8 ks 64,98 1 ks

produktová skupina 200 210

Frézovacia šablóna pre TE 540 3D

Pre frézovanie s frézou ø 24 mm, kopírovací krúžok ø 30 mm a univerzálny frézovací
rám 102299298.

obj. č. vyhotovenie MJ cena EUR za

102 265 119 n pre krídlový a rámový diel stupeň 1 ks 64,98 1 ks

102 265 121 n pre krídlový a rámový diel stupeň 2 ks 64,98 1 ks

produktová skupina 200 210

Frézovacia šablóna pre TE 640 3D
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Balenie obsahuje:
1 univerzálny frézovací rám, 1 upínacie zariadenie.
 

obj. č. použitie MJ cena EUR za

102 299 298 SIMONS - závesy na zafrézovanie, upevňovacie púzdra a 
zaistenia dverí

ks 688,00 1 ks

produktová skupina YC2

Univerzálny frézovací rám

 

           

na bezfalcové zapustené dvere

hrúbka materiálu: 3,5 mm
vložka: bezúdržbové axiál-radiálne klzné ložisko

obj. č. kĺb ø 
mm

výška záve-
su mm

nosnosť 
kg

materiál MJ cena EUR za

102 265 161 n 20 120 120 matne poniklovaná oceľ ks 32,43 1 ks

102 265 163 20 120 120 ušľachtilá oceľ ks 36,93 1 ks

102 265 176 22.5 160 200 ušľachtilá oceľ ks 42,79 1 ks

produktová skupina 200 C43

Objektový záves VX 7729

           

pre falcové dvere

hrúbka materiálu: 3,5 mm
vložka: bezúdržbové axiál-radiálne klzné ložisko

obj. č. kĺb ø 
mm

výška záve-
su mm

nosnosť 
kg

materiál MJ cena EUR za

102 265 177 20 120 120 matne poniklovaná oceľ ks 23,00 1 ks

102 265 179 20 120 120 ušľachtilá oceľ ks 36,93 1 ks

102 265 182 22.5 160 200 ušľachtilá oceľ ks 43,68 1 ks

produktová skupina 200 C43

Objektový záves VX 7939

objektové závesy
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Upozornenie:
krycí uholník treba objednať zvlášť!

použitie: VX-záves pre zárubne s falcovými alebo bezfal-
covými dverami

rozsah nastavenia: strana: +/-  3 mm, výška: +/- 3 mm, prítlak +/- 3 mm

obj. č.  materiál MJ cena EUR za

102 265 949 pozinkovaná oceľ ks 16,65 1 ks

produktová skupina YC2

Upevňovacie puzdro VX 7501 3D

 

 

Upozornenie:
krycí uholník treba objednať zvlášť!

použitie: závesy VX na zárubni s falcovými alebo bezfalcovými 
dverami

rozsah nastavenia: strana: +/-  3 mm, výška: +/- 3 mm, prítlak +/- 3 mm

obj. č.  materiál MJ cena EUR za

102 265 950 pozinkovaná oceľ ks 26,90 1 ks

produktová skupina 200 C43

Upevňovacie puzdro VX 7502 3D
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objektové závesy

 

• ochrana proti strhnutiu skrutky pre bočné nastavenie
• zabezpečenie odstupu upínacích čeľustí (zjednodušuje montáž)
• vyššia stabilita

použitie: VX-závesy na falcové a bezfalcové oceľové zárubne
rozsah nastavenia: strana: +/-  3 mm, výška: +/- 3 mm, prítlak +/- 3 mm

obj. č.  materiál MJ cena EUR za

102 266 177 pozinkovaná oceľ ks 11,17 1 ks

produktová skupina 200 C43

Upevňovacie puzdro VX 7511 3D

falcovýbezfalcový

 použitie: nosný prvok pre VX 7501 3D, VX 7502 3D, VX 7505 
3D

obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 265 953 matne poniklovaná oceľ ks 6,38 1 ks

102 265 954 ušľachtilá oceľ ks 19,84 1 ks

produktová skupina 200 C43

Krycí uholník VX 7560 KK

 

 použitie: nosný prvok pre VX 7501 3D, VX 7502 3D, VX 7505 
3D

obj. č. materiál MJ cena EUR za

102 265 959 ušľachtilá oceľ ks 22,92 1 ks

102 265 960 matne poniklovaná oceľ ks 9,99 1 ks

produktová skupina 200 C43

Krycí uholník VX 7560 KR
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