KOMPONENTY
OTEVÍRÁNÍ

PLOTOVÉ CENTRUM

ZÁMKY
LAKZ4040 P1L Zámek pro čtvercový profil – černý plast
Zámek vhodný jako standard pro všechny malé zahradní branky.
Bezpečné uzamčení zaručuje nerezový čep s chodem 23 mm.
- k osazení na čtvercový profil 40 mm
- pro levé i pravé osazení
- polyamidové pouzdro s mechanismem z nerezavějící oceli
- provedení s párem polyamidových klik v černé barvě
- jednoduchá, pevná a rychlá montáž pomocí systému Quick-Fix
LAKQ U2 zámek pro čtvercový profil - stříbrný nebo zelený
Standardní zámek vhodný pro všechny zahradní, privátní
i průmyslové brány a branky.
- k osazení na profil 40 až 60 mm hluboký
- pro levé i pravé osazení
- plynule seřiditelná střelka až o 20 mm bez demontáže zámku
- hliníkové pouzdro s mechanismem z nerezavějící oceli
- provedení s párem hliníkových klik
- jednoduchá, pevná a rychlá montáž pomocí systému Quick-Fix
LSKZ4040/6060 U2L Zámek posuvné brány - stříbrný
Průmyslový zámek pro ruční posuvné brány. Unikátní Twistfinger
(palec) a samostavitelný doraz zaručí perfektní zarovnání zavřené
posuvné brány.
- k osazení na čtvercový profil 40 mm nebo 60 mm
- hliníkové pouzdro s mechanismem z nerezavějící oceli
- provedení s párem hliníkových klik
- jednoduchá, pevná a rychlá montáž pomocí systému Quick-Fix
H-METAL-SET-54-M/ I Zámek hybridní vnitřní (sada)
Masivní hák z ušlechtilé oceli a nastavitelná střelka činí tento
zámek jedinečným. Kombinace háku (závory) a samostavitelného
dorazu zajišťuje pevné a bezpečné zjištění brány.
- pro levé i pravé osazení
- plynule seřiditelná střelka až o 20 mm bez demontáže zámku
- 100% z nerezové oceli
- rozměr vložka / klika 92 mm
- ochrana proti pronikání špíny uvnitř sloupků
- označení M - štítky plastové a kliky hliníkové
- označení I - štítky a kliky nerezové
HLT Brankový profil pro hybridní zámek H-METAL
Profil pro vnitřní zámky H-METAL ke svařování
- obdélníkový profil 60 x 40 /2 mm
- délka 2000 mm
- plně připravené otvory - usnadňuje výrobu a montáž
- bez povrchové úpravy ke svařování

DORAZY ZÁMKŮ

WALLBOX.SE Montážní krabice pro elektrický zámek
Polyamidový box pro snadnou a jednoduchou montáž elektrických dorazů na zeď.
- určen pro SE a SEH
- upevnění pomocí šroubů M8 DIN 7991
- materiál černý polyamid
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SMKL QF Doraz pro čtvercový profil - černý plast
Polyamidový doraz zámku pro zahradní branky.
- pro brankový profil 40 mm
- k osazení na čtvercový profil 40 mm a více
- pro levé i pravé osazení
- jednoduchá, pevná a rychlá montáž pomocí systému Quick-Fix
SAKL QF Doraz pro čtvercový profil – stříbrný
Hliníkový doraz vhodný pro všechny zahradní, privátní i
průmyslové branky a brány.
- nastavitelný pro brankový profil 40 až 60 mm
- k osazení na čtvercový profil 40 mm a více
- pro pravé i levé osazení
- s gumovou dorazovou lištou
- jednoduchá, pevná a rychlá montáž pomocí systému Quick-Fix
SHKL QF Doraz bezpečnostní pro čtvercový profil – stříbrný
Hliníkový bezpečnostní doraz pro průmyslové brány. Patentovaný kotvící
systém z nerezavějící oceli zabraňuje násilnému vytlačení křídla brány.
- zabraňuje otevření brány s páčidlem
- nastavitelný pro brankový profil 40 až 60 mm
- k osazení na čtvercový profil 40 mm a více
- pro pravé i levé osazení
- s gumovou dorazovou lištou
- jednoduchá, pevná a rychlá montáž pomocí systému Quick-Fix
SSKZ QF Doraz pro zámek posuvné brány – nerez
Nerezový doraz posuvné brány se zámky LSKZ k montáži do dutých míst.
- minimální šíře profilu 80 mm
- doraz je samostavitelný 9 mm vlevo/vpravo pro snadné a bezpečné
navedení a zachycení Twistfingeru (palce)
- gumový doraz chrání rám brány před poškozením v uzavřené poloze
- jednoduchá, pevná a rychlá montáž pomocí systému Quick-Fix
SE-E Doraz elektrický pro křídlovou bránu pro zámek LAKQ
Elektrický doraz pro křídlové brány se zámkem LAKQ. Doraz
je vybaven dvojitým blokovacím systémem, který odolá až
500 kg tažné síly. Tento doraz je extrémně pevný a je ideálním
řešením pro řízení vstupu.
- extrémně silný a uživatelsky příjemný design
- k osazení na čtvercový profil 50 mm a více
- pro pravé i levé osazení
- s gumovou dorazovou lištou
- napětí 12 V AC/DC
- proud 1 A
- odolnost proti vodě, povětrnostním vlivům
- odolnost vůči tlaku na blokující šroub 500 kg
SEH-E Doraz elektrický pro křídlovou bránu pro zámek H-METAL
Elektrický doraz pro křídlové brány s vnitřním hybridním
zámkem H-METAL. Doraz je vybaven dvojitým blokovacím
systémem, který odolá až 500 kg tažné síly. Tento doraz je
extrémně pevný a je ideálním řešením pro řízení vstupu.
- extrémně silný a uživatelsky příjemný design
- k osazení na čtvercový profil 50 mm a více
- pro pravé i levé osazení
- s gumovou dorazovou lištou
- napětí 12 V AC/DC
- proud 1 A
- odolnost proti vodě, povětrnostním vlivům
- odolnost vůči tlaku na blokující šroub 500 kg
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ZÁVĚSY KŘÍDLOVÝCH BRAN
G90Z-M16/M20 Závěs brankový 90st. - žárový zinek
Perfektní závěs pro průmyslové brány. Odolný vandalismu.
- otevření do 90°
- nastavitelný v rozsahu 27 mm
- závitové pouzdro a U závěs z černé oceli pro svařování
- oko se závitem M16 nebo M20 žárově pozinkované
- čep s maticí M14 žárově pozinkovaný

GBMU-B-M16/M20-2 Závěs brankový 180st. - žárový zinek
Ve třech směrech nastavitelný závěs bran. Hloubka a vzdálenost mezi
bránou a sloupky jsou nastavitelné i po instalaci. Perfektní ovládání
vrat je zaručeno po celý rok.
- otevření do 180°
- pro levé i pravé osazení
- oko se závitem M16 nebo M20, šroub a matice, žárově pozinkované
- deska s drážkou a U závěs z černé oceli pro svařování

GBMU4DSHIELD-12/16-B Závěs brankový 180st. - žárový zinek
Vandalům odolný, žárově zinkovaný závěs nastavitelný ve 4 směrech.
Toto provedení závěsu poskytuje zvýšenou bezpečnost, protože se
závitovým okem a šrouby nemůže být manipulováno. Výška, hloubka
a zarovnání vlevo-vpravo, jsou individuálně nastavitelné i po instalaci.
- otevření do 180°
- nastavitelné na výšku v rozsahu 22 mm
- pro levé i pravé osazení
- oko se závitem M12 nebo M16, šroub, matice a kryt proti vandalům
žárově pozinkovaný
- U závěsy z černé oceli pro svařování

GBMU4D20 Závěs brankový 180st. - žárový zinek
Žárově zinkovaný závěs nastavitelný ve 4 směrech. Výška, hloubka
a zarovnání vlevo-vpravo, jsou individuálně nastavitelné i po instalaci.
- otevření do 180°
- nastavitelné na výšku v rozsahu 22 mm
- pro levé i pravé osazení
- oko se závitem M20, šroub a matice žárově pozinkovaný
- U závěsy z černé oceli pro svařování

GBM 16-40-160 Závěs brankový - žárový zinek / pár
Kvalitně řešené, ekonomické závěsy pro zahradní branky pro pěší.
Žárově pozinkované. Sada se skládá ze 2 ks M16 závitových závěsů
a 2 polyamidových pouzder.
- upevnění vložením do rámu vrat z profilu rámu 40 x 40 /2 mm
- délka závitové osy 160 mm
- prodáváno v párech

3DM Závěs brankový - žárový zinek / pár
Patentovaný závěs z nerezové oceli a žárově pozinkovaným
ramenem pro ocelové a hliníkové brány
- úhel otevření až 180°
- jednoduchá, pevná a rychlá montáž pomocí systému Quick-Fix
- pro levé i pravé osazení
- výškově a vertikálně nastavitelný
- odolný vandalismu
- prodáváno v párech

4

www.ploty-sita.cz

SWING40-150 Pružinový závěs pro zahradní branku / sada
Pružinový závěsy pro zahradní brány pro pěší
- jeden horní a jeden spodní závěs
- upevnění vložením do rámu vrat z profilu rámu 40 x 40 /2 mm
- pro levé i pravé osazení
- nastavitelná síla pružiny za pomoci klíče
- maximální šířka brány: 1300 mm
- maximální hmotnost brány 60 kg
- prodáváno v párech
MAMMOTH-180 Hydraulický 180st. zavírač branky s panty
Elegantně navržený hydraulický zavírač a závěs branky
v jednom, který hladce a spolehlivě zavírá branky do 150 kg,
a to bez ohledu na venkovní teplotu (patentovaný systém).
Síla, rychlost zavírání a závěrečný doraz je individuálně nastavitelný.
Pravděpodobně nejlepší samozavírací závěs na trhu!

ZAJIŠTĚNÍ BRÁNOVÝCH KŘÍDEL
VSF QF zajišťovací kolík brány - žárový zinek/hliník
Standardní zajišťovací kolik brány.
- nastavitelný v rozsahu - 100 mm
- hloubka zapuštění - 140 mm
- žárově zinkovaný kolík
- hliníkové pouzdro a ovládací hlavice
- pro profily bran 40 x 40 mm a více
- zajištění mezi křídly brány
- jednoduchá, pevná a rychlá montáž pomocí systému Quick-Fix
SUBY Zajišťovací kolík brány - stříbrná/černá
Vnitřní zajišťovací kolik brány. Ovládání je ve výšce rukou člověka.
Estetické řešení pro dvoukřídlé brány.
- nastavitelné v rozsahu - 100 mm
- hloubka zapuštění - 120 mm
- vnitřní mechanizmus z hliníku
- ocelová rukojeť s černým plastovým (POM) potahem poskytuje
optimální kombinaci mezi odolností, ergonomií a ochranu proti
korozi
- vnitřní tlak pružiny zaručuje dokonalé uzavření (i v případě, že je
pohyb blokován nečistotami uvnitř zemního dorazu) a zabraňuje
přetížení mechanismu
- navrženo pro profily do tloušťky 3 mm
- rychlé a snadné upevnění 2 šrouby
- uživatelsky příjemná manipulace s rukojetí ve výšce dorazu zámku
- pro profily bran - 40 x 40 mm, 50 x 50 mm, 60 x 60 mm a 60 x 40 mm
OGS/CGS Doraz pro dvoukřídlou bránu - černý plast
Pevný zemní doraz pro dvoukřídlé brány k zabetonování.
- polyetylén vyztužený skelným vláknem
- nastavitelná opěra pro profily rámů brány šířky 40 mm až 60 mm
- odnímatelné pouzdro kolíku pro snadné a rychlé čištění
- odtok vody hadicí
EGS Pouzdro pro zajišťovací kolík brány – černý plast
Ekonomické pouzdro zajišťovacího kolíku.
- jednoduchá montáž zabetonováním
- bez dorazu křídla brány
- maximálním průměr kolíku Ø 20 mm
- snadno se čistí pomocí zahradní hadice
- žárově pozinkovaná základní deska s polypropylenovým pouzdrem
- s dírou pro odvod vody
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ABK Doraz křídla brány v otevřené poloze
- žárový zinek/hliník
Doraz křídla brány v otevřené poloze k zabetonování.
Křídlo brány musí mít záchytné U oko.
- nastavitelná výška v rozsahu 52 mm
- žárově pozinkovaný U-profil z oceli
- nerezový šroub
- hliníkové záchytné háky
GATESTOP Doraz křídla brány v otevřené poloze
- hliník/guma
Hliníkové tělo dorazu brány. Gumový doraz chrání bránu
před poškozením. Může být také použit jako stěnový doraz.
- nastavitelná výška od 60 mm do 140 mm.
- včetně kotevního šroubu.
- rychlé a snadné upevnění
- hliníkové tělo s gumovým dorazem
- součástí balení je kotevní šroub M12 k upevnění do betonu

PŘÍSLUŠENSTVÍ
3006KR Koule otočná – stříbrná/pár
Set dvou otočných hliníkových koulí je určen pro použití
v jedné z následujících kombinací:
- 1 strana fixní, 1 strana otočná
- 2 strany fixní
- 2 strany otočné
Tvar koule (zaoblený trojhran) umožňuje pohodlné otáčení.
3006I-H Klika nerez/pár
Pár klik z nerezové oceli pro hybridní zámky
- čtyřhran 120 x 8 mm
- prodáváno v párech
3012-54-STD-VSZ Vložka zámku se 3 klíči
Vložka zámku symetrická 54 mm, se 3 klíči.
3070-54 Polotovar klíče
Matrice klíče pro vložku zámku 54 mm.
PKWB Bezpečnostní hřeben na bránu - 2 m
Bezpečnostní hřeben proti přelezení
- z černé oceli pro svařování
- profil 33,5 x 3 mm
- délka: 2000 mm
QUICK-FIX - náhradní šroub – pár
Patentovaným LOCINOX QUICK-FIX upevňovací systémem
je upevňována většina produktů LOCINOX.
- pevnost v tahu až 1000 kg
3970LA Vrtací šablona
Vrtací přípravek pro vrtání bran a sloupků. Zaručuje dokonalé
zarovnání na střed vrtaného profilu.
- určeno pro zámky LA, LE, LM, LD
- určeno pro dorazy zámků SA / SH / SM
- nastavitelné pro profily šíře 40 - 50 - 60 mm
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LOCINOX „Pojďme spolu dělat lepší ploty“
Průmyslová kvalita

Produkty LOCINOX
Brány a ploty musí celá léta odolávat extrémním povětrnostním podmínkám. To je důvod, proč zámky, závěsy
a zavírače bran, musí být výjimečné kvality. Inovativní
produkty LOCINOX jsou vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů
(nerez, hliník a žárové zinkovaná ocel). Intenzivní testování
zaručuje velmi dlouhou životnost a spolehlivou funkčnost.

Použití produktů LOCINOX prodlužuje životnost bran!
Produkty LOCINOX jsou v průmyslové kvalitě a jsou důkladně
testovány v nejextrémnějších podmínkách. Před uvedením
na trh, je každý produkt testován na minimálně 150.000
pohybů.

Snadná instalace
Odolnost proti vlhkosti
Základním požadavkem na materiály a povrchové úpravy,
které jsou určeny pro venkovní použití, je dlouhá životnost.
To je důvod, proč LOCINOX používá nerez ocel a neželezné
kovy jako základní materiál pro své výrobky. A tam, kde je
nutné použít ocel, tak pokud je to možné, je povrch žárově
zinkován.
Žárové zinkování chrání proti korozi násobně déle, než
levnější alternativy povrchových úprav, používané jinými
výrobci. LOCINOX používá epoxidový nátěr jako základní
nátěr pro zámkové skříně. Ponoření zajišťuje 100% pokrytí
složitých dílů. Prášková barva v kombinaci s epoxidovým
nátěrem lehce odolává 1000 h. zkoušce solným postřikem
podle ISO 9227.

"Čas jsou peníze", jistě v našem oboru. To je důvod, proč
výrobky LOCINOX jdou snadno implementovat do výrobního
procesu. Navíc, ušetříte spoustu času při instalaci na místě
díky Plug & Play designu a patentovanému QUICK-FIX
upevňovacímu systému - stačí dát je do otvorů a utáhnout
- to je vše.
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