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zamek
NGT 021
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novaglas system
Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Wykończenie powierzchni w satynie.
Dostęp do wkładki (zamykanie i otwieranie za pomocą klucza) od jednej strony
drzwi. Ryglowanie w gnieździe osadzonym w posadzce. W komplecie z zamkiem
gniazdo podłogowe z zabezpieczaniem przeciwkurzowym. Zamek przystosowany
do znormalizowanej półwkładki profilowej 30/10. Opcjonalnie dostępne są
półwkładki zamykane gałką zamiast kluczem.
półwkładka 30/10

10

30

półwkładka 30/10
z gałką

10

WP 3010
półwkładka 30/10

30

WPG3010
półwkładka 30/10 z gałką

w cenie gniazdo podłogowe,
wkładka nie wliczona w cenę zamka

NGT04R
szyld

NGTG
gniazdo podłogowe
Oferujemy wysokiej jakości wkładki firmy ABUS,
w komplecie z wkładką otrzymują Państwo
3 klucze i kartę bezpieczeństwa, tylko na jej
podstawie można dorobić kolejne klucze.

zamek
NGT 022
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Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Wykończenie powierzchni w satynie. Dostęp
do wkładki (zamykanie i otwieranie za pomocą klucza) od jednej strony drzwi. W
komplecie gniazdo/a podłogowe z zabezpieczeniem przeciwkurzowym. Zamek
przystosowany do znormalizowanej półwkładki profilowej 30/10. Opcjonalnie
dostępne są półwkładki zamykane gałką zamiast kluczem. Zamki wykonywane na
wymiar. Możliwość dowolnego wyboru kombinacji ryglowania w podłodze (w dół),
suficie (w górę) oraz opcjonalnie do naświetla za pomocą NGT013.
półwkładka 30/10

gniazdo NGT013

naświetle
10

30

naświetle

gniazdo NGT013 mocowane do naświetla

novaglas system

półwkładka 30/10
z gałką

10

NGT013
gniazdo do naświetla
montaż przez otwory w szkle

WP3010
półwkładka 30/10

30

WPG3010
półwkładka 30/10 z gałką

w cenie gniazdo podłogowe,
wkładka nie wliczona w cenę zamka

NGT04R
szyld

NGT013UV
gniazdo do naświetla
montaż klej UV

NGTG
gniazdo podłogowe

Oferujemy wysokiej jakości wkładki firmy ABUS,
w komplecie z wkładką otrzymują Państwo
3 klucze i kartę bezpieczeństwa, tylko na jej
podstawie można dorobić kolejne klucze.

zamek

novaglas system

Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Wykończenie powierzchni w satynie.
NGT 041.40 Dostęp
do wkładki (zamykanie i otwieranie za pomocą klucza) z obu stron drzwi.
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Ryglowanie w gnieździe osadzonym w posadzce. W komplecie z zamkiem gniazdo
podłogowe z zabezpieczeniem przeciwkurzowym. Zamek przystosowany do
znormalizowanej wkładki profilowej 30/160. Opcjonalnie dostępne są wkładki
zamykane gałką zamiast kluczem. Gałka po wybranej stronie drzwi.
wkładka 30/160

30

160

wkładka 30/160
z gałką od str. 30 mm

30

160

wkładka 30/160
z gałką od str. 160 mm

30

WP30160
wkładka 160/30

WPG30160
wkładka 160/30 z gałką
od strony 30mm

160

WP30160G
wkładka 160/30 z gałką
od strony 160mm

NGTG
gniazdo podłogowe
w cenie gniazdo podłogowe,
wkładka nie wliczona w cenę zamka

Oferujemy wysokiej jakości wkładki firmy ABUS,
w komplecie z wkładką otrzymują Państwo
3 klucze i kartę bezpieczeństwa, tylko na jej
podstawie można dorobić kolejne klucze.

zamek

novaglas system
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Ryglowanie w gnieździe osadzonym w posadzce. W komplecie z zamkiem gniazdo/a
podłogowe z zabezpieczeniem przeciwkurzowym. Zamki wykonywane na wymiar.
Możliwość dowolnego wyboru kombinacji ryglowania w podłodze (w dół), w suficie
(w górę) oraz opcjonalnie do naświetla za pomocą NGT013. Zamek przystosowany
do znormalizowanej wkładki profilowej 30/160. Opcjonalnie dostępne są wkładki
zamykane gałką zamiast kluczem. Gałka po wybranej stronie drzwi.
wkładka 30/160

e

NGT013

naświetl

30

160

naświetle

wkładka 30/160
z gałką od str. 30 mm

30

gniazdo NGT013 mocowane do naświetla

Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Wykończenie powierzchni w satynie.
NGT 042.40 Dostęp
do wkładki (zamykanie i otwieranie za pomocą klucza) z obu stron drzwi.

160

wkładka 30/160
z gałką od str. 160 mm

30

WP30160
wkładka 160/30

WPG30160
wkładka z gałką
od strony 30mm

160

WP30160G
wkładka z gałką
od strony 160mm

w cenie gniazdo podłogowe,
wkładka nie wliczona w cenę zamka

NGT013UV
gniazdo do naświetla
montaż klej UV

NGT013
gniazdo do naświetla
montaż przez otwory w szkle

NGTG
gniazdo podłogowe
Oferujemy wysokiej jakości wkładki firmy ABUS,
w komplecie z wkładką otrzymują Państwo
3 klucze i kartę bezpieczeństwa, tylko na jej
podstawie można dorobić kolejne klucze.

zamek

novaglas system

ze stali nierdzewnej AISI 304. Wykończenie powierzchni w satynie.
NGT 011.40 Wykonany
Ryglowanie w gnieździe osadzonym w posadzce. W komplecie z zamkiem gniazdo
A
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W
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podłogowe z zabezpieczeniem przeciwkurzowym. Zamek przystosowany do
znormalizowanej wkładki profilowej 30/80. Opcjonalnie dostępne wkładki
zamykane gałką zamiast kluczem. Gałka po wybranej stronie drzwi.
wkładka 30/80

30

80

wkładka 30/80
z gałką od str. 30 mm

30

80

wkładka 30/80
z gałką od str. 80 mm

30

WP3080
wkładka 30/80

WPG3080
wkładka 30/80 z gałką
od strony 30mm

80

WP3080G
wkładka 30/80 z gałką
od strony 80mm

NGTG
gniazdo podłogowe

Oferujemy wysokiej jakości wkładki firmy ABUS,
w komplecie z wkładką otrzymują Państwo
3 klucze i kartę bezpieczeństwa, tylko na jej
podstawie można dorobić kolejne klucze.

w cenie gniazdo podłogowe,
wkładka nie wliczona w cenę zamka

zamek
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przystosowany do znormalizowanej wkładki profilowej 30/80. Opcjonalnie
dostępne wkładki zamykane gałką zamiast kluczem. Gałka po wybranej stronie
drzwi. Zamki wykonywane na wymiar. Możliwość wyboru dowolnej kombinacji
ryglowania w podłodze (w dół), suficie (w górę) oraz opcjonalnie do naświetla za
pomocą gniazda NGT013.
wkładka 30/80

naświetle

30

80

NGT013

wkładka 30/80
z gałką od str. 30 mm

30

gniazdo NGT013 mocowane do naświetla

ze stali nierdzewnej AISI 304. Wykończenie powierzchni w satynie.
NGT 012.40 WWykonany
komplecie gniazdo/a podłogowe z zabezpieczeniem przeciwkurzowym. Zamek

80

wkładka 30/80
z gałką od str. 80 mm

30

WP3080
wkładka 30/80

WPG3080
wkładka 30/80 z gałką
od strony 30mm

80

WP3080G
wkładka 30/80 z gałką
od strony 80mm

w cenie gniazdo podłogowe,
wkładka nie wliczona w cenę zamka

NGT013UV
gniazdo do naświetla
montaż klej UV

NGT013
gniazdo do naświetla
montaż przez otwory w szkle

NGTG
gniazdo podłogowe

Oferujemy wysokiej jakości wkładki firmy ABUS,
w komplecie z wkładką otrzymują Państwo
3 klucze i kartę bezpieczeństwa, tylko na jej podstawie
można dorobić kolejne klucze.

zamek/
NGT 041Q
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novaglas system
Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Wykończenie powierzchni w satynie.
Ryglowanie do posadzki. W komplecie gniazdo podłogowe z zabezpieczeniem
przeciwkurzowym. Zamek przystosowany do znormalizowanej wkładki
profilowej 30/160. Opcjonalnie dostępne są wkładki zamykane gałką zamiast
kluczem. Gałka po wybranej stronie drzwi.
wkładka 30/160

30

160

wkładka 30/160
z gałką od str. 30 mm

30

160

wkładka 30/160
z gałką od str. 160 mm

30

WP30160
wkładka 160/30

NGTG
gniazdo podłogowe

WPG30160
wkładka 160/30 z gałką
od strony 30mm

160

WP30160G
wkładka 160/30 z gałką
od strony 160mm

Oferujemy wysokiej jakości wkładki firmy ABUS,
w komplecie z wkładką otrzymują Państwo
3 klucze i kartę bezpieczeństwa, tylko na jej
podstawie można dorobić kolejne klucze.

w cenie gniazdo podłogowe,
wkładka nie wliczona w cenę zamka

