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Bútorzárak • Zárak, üvegrögzítő 7.83

■03 0425 Kisfiók zár

2 db kulccsal, nikkelezett

jobbos 00003210000

balos 00003210010

egyforma kulcsos, jobbos 00003210005

■03 0425 001 999 Kisfiók zár, főkulcsos

2 db kulccsal, nikkelezett
CB7042 jelű főkulcs vásárolható hozzá
 00003211000 

■03 1585 001 000 CB7042 főkulcs

nikkelezett
 00003211050 

■03 0425 001 999 Kisfiók zár, főkulcsos

2 db kulccsal, nikkelezett
CB6806 jelű főkulcs vásárolható hozzá
 00003211010 

■03 1585 001 000
CB6806 főkulcs

nikkelezett
 00003211060 

■04 1333 001 000 Zárlemez

L=20 mm, nikkelezett
 00003219000 

■04 1360 003 000 Zárlemez

L=38 mm, nikkelezett
 00003219010 

■03 4335 001 000 Üvegrögzítő

4-10 mm vastagságú üvegek rögzítéséhez,
a rajz szerint
matt króm
 00003219040 

■03 4335 101 000 Íves üvegrögzítő

4-8 mm vastagságú üvegek rögzítéséhez, 
a rajz szerint
38-42 mm átmérőjű oszlopokra szerelhető
matt króm
 00003219050 
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7.84 • Bútorzárak • Zárak

■03 0792 101 003
Tolóajtó zár

2 db kulccsal
nikkelezett
 00003210300 

■03 0689 503 000
Üvegzár

2 db kulccsal
nikkelezett
 00003210420 

■04 1085 001 000
Persely üvegzárhoz

nikkelezett
 00003210425 

■0656 Redőnyzár, zárlemezzel

2 db kulccsal, zárlemezzel
fekete
 00003201300 

A 7.59 oldalon található 
redőnyszerkezethez ajánljuk.

■03 0680 501 000
Fűrészfogas üvegzár

2 db kulccsal, nikkelezett,
4-8 mm vastag üvegekhez,
19-32 mm 
 00003210410 

■03 0170 212 000 002200
Redőnyzár ház

 00003210500 

■03 0170 511 000 001800
Betét redőnyzárhoz

2 db kulccsal
 00003210505 

■04 1180 101 000
Zárlemez redőnyzárhoz

 00003210510 

■04 8238 041 000 001200
Csavar redőnyzárhoz

 00003210515 

1

1

2

2

3
3

4

4
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Bútorzárak • Központi fiókzárak  7.85

■03 0922 006 004
Központi fiókzár, előről záródó

2 db kulccsal
nikkelezett
 00003210200 

■03 0922 650
C-profilú zárrúd központi
fiókzárhoz

L=700
horganyzott
2 db csappal

20 mm-es 00003210250

31 mm-es 00003210251

■03 0912 003
Fiókrögzítő csap központi
fiókzárhoz

nikkelezett

10 mm-es 00003210255

20 mm-es 00003210260

■04 1218 001 000
Rúdvezető lemez központi
fiókzárhoz

 00003210265 
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7.86 • Bútorzárak • Forgórúd zárak

6

4,7L

■03 0237 401 002
Forgórúd zár

2 db kulccsal
nikkelezett

különböző kulcsos 00003210110
egyforma kulcsos 00003210115

■03 0274 001 002
Forgórúd zár

2 db kulccsal
nikkelezett

különböző kulcsos 00003210100
egyforma kulcsos 00003210105

■04 1262
Zárhorog forgórúd zárhoz

nikkelezett

balos 00003210160

jobbos 00003210155

■04 1338 002 000
Excenteres ütköző, 
forgórúd zárhoz

nikkelezett
 00003210175 

■03 1225 011 000
Végzáró forgórúd zárhoz

fehér műanyag persellyel
nikkelezett
 00003210170 

■03 1224 011 000
Rúdvezető forgórúd zárhoz

fekete műanyag persellyel
nikkelezett
 00003210165 

■04 1232 802 000
Rúd forgórúd zárhoz

L=2 m
nikkelezet
 00003210150 
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Bútorzárak  7.87

■110.9078.05
Fiókzár, 40-es rászegező

anyag: nikkel
 00003200100 

■110.4370.39
Alátét a 40-es fiókzárhoz

16 mm-es forgácslap esetén
anyag: műanyag
szín: fekete
 00003200200 

■Bútorzár, 55-ös rászegező

anyag: nikkel
A fenti zárak között előfordulnak
egyforma kulccsal záródók.

104.9413.05 
jobbos

00003200300

104.9416.05 
balos

00003200301

40

40

30
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20
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■SR01. Fiókzár

Befordítható kulcsokkal.
nikkelezett
 00003205000 

■SR03. Bútorzár

nikkelezett
 00003205010 

■SR08. Üvegajtó adapter

az SR03 bútorzárhoz, dupla 
üvegajtó esetén. Üvegfurat ø35 mm
fekete műanyag

H (mm) L (mm) L1 (mm) S (mm)

14,5 50 20 1

 00003205040 

■SR09. Üvegajtó adapter

az SR03 bútorzárhoz, szimpla 
üvegajtó esetén. Üvegfurat ø35 mm
fekete műanyag

H (mm) L (mm) L1 (mm) S (mm)

14,5 36 20 1

 00003205030 

D= 25 mm

D= 30 mmjobbos

110.4370.39
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7.88 • Bútorzárak

■SR04.
Központi fiókzár,
előről zárható

3 db fiókrögzítő csappal
nikkelezett
L=506 mm
 00003205020 

■166.9503.85
Központi fiókzár,
oldalról zárható

3 db 13 mm-es fiókrögzítő
csappal
nikkelezett
L=600 mm
 00003200400 

Központi fiókzár,
előről zárható

3 db 13 mm-es fiókrögzítő 
csappal, nikkelezett
L=600 mm

■167.9350.85

zárócsap hossza: 32 mm
 00003200500 

■167.9563.85

zárócsap hossza: 41 mm
 00003200510 

■167.9615.85
Központi fiókzár, 
előről záródó

3 db 8.3 mm fiókrögzítő 
csappal, nikkelezett
L= 600
2 db kulccsal
A zárócsap hossza: 32 mm
00003200520 

Központi 
fiókrögzítő csap

anyag: nyers cink

■167.0777.60

A=13 mm
 00003200800 

■167.0N61.60

A= 8.3 mm
 00003200801

■396.1306.04
Zárlemez, központi 
fiókzárhoz

szín: alumínium
 00003200815 
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Bútorzárak 7.89

■314.9203
Tolózár, közézáródó

méret: 71 x 15 x 16 mm
nikkelezett
 00003200820 

■315.9204
Tolózár, ráütődő

méret: 88 x 15 x 16 mm
nikkelezett
 00003200900 

■181.1149.04
Zárlemez, 
csavarozható

méret: 
36 x 13 x 9 mm
nikkelezett
 00003200809 

■181.1125.05
Zárlemez, csavarozható

méret: 38 x 12 x 4,2 mm
nikkelezett
 00003200810 

■186.1126.070.00
Zárlemez, csavarozható

méret: 68 x 12 x 2,2 mm
réz
 00003200812 

3,2

12

30

57,5

68

6

1,1

2,2

■154.9310.85
3 pontos forgó rúdzár

(a garnitúra a rudat nem
tartalmazza)
nikkelezett
 00003200600 

■190.2665.05
Nikkelezett rúd

hosszúság: 900 mm
 00003200700 

■09101.001
Fiókzár

méret: 40 x 40 mm
acél
 00003206000 

40

40

30.5

20

7

3

2

19

21

4.5

62
8

15

■HE-501
Mágnescsappantyú

méret: 45 mm
szín: fehér
 00003201200 

39 44

1,
5

15

45 32

13 12
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