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Průmyslové a nábytkové zámkyPrůmyslové a nábytkové zámky

FAB, s.r.o., člen celosvětového zámkařského koncernu ASSA 
ABLOY AB, zaujímá vedoucí postavení na českém trhu  
zaměřeném na bezpečnostní systémy, zámky a ochranu  
majetku. Výrobky společnosti FAB, s.r.o. uspokojují potřeby  
širokého okruhu uživatelů, od majitelů rodinných domků nebo 
bytů až po velké instituce, bankovní ústavy, nemocnice, hotely,  
kancelářské nebo prodejní komplexy, výrobní organizace  
či elektrárny. Součástí sortimentu jsou cylindrické vložky, klíče,  
visací zámky, zadlabací a nábytkové zámky, přídavné zámky, 
dveřní kování, dveřní zavírače, paniková kování, ovladače  
a elektrozámky. Posláním společnosti je nabízet komplexní řešení 
dveřního vybavení špičkové kvality při zachování požadavků na 
bezpečí osob v případě ohrožení.
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Chcete ovládat více zámků jedním klíčem? 

Teď už nemusíte nosit objemné svazky klíčů,  
na všechny vaše zámky vám postačí jediný klíč FAB.

Jestliže váš svazek klíčů připomíná závaží a v jednotlivých klíčích máte chaos, je načase s tím 
něco udělat. Nenechte si klíči zatěžovat život. Když využijete službu sjednocený uzávěr (SU), 
bude vám stačit jeden klíč na libovolný počet zámků. Sjednocení je možné využít jak pro domácí 
prostředí, tak i pro firemní systém zámků. Jednoduchým a bezpečným způsobem se zbavíte
starostí s používáním mnoha různých klíčů. Např. na vstupní dveře, garáž, branku, sklep, dílnu 
nebo zahradní domek nemusíte používat samostatné klíče, ale postačí vám jen jeden společný.
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Nábytkový zámek

FAB 462

  určen pro dřevěná dvířka nebo zásuvky 
o tloušťce stěny 17 až 20 mm

 jednozápadový, pravo–levý
 dodáván s cylindrickou vložkou FAB 496 
  přeměna zámku z pravého na levý a naopak 

se provádí pouhým otočením celého zámku
  těleso zámku má z vnitřní strany plastový 

překryt
  těleso zámku tvoří odlitek z hliníkové slitiny
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Objednací číslo EAN Název
286 311 003 570 080 8595030158620 462 NS 2KL.NABYTK.ZAMEK 
286 311 003 570 083 8595030158637 462 NS 2KL.SKIN NABYTK.ZAMEK 
286 311 003 620 000 8595030119256  462 BEZ VL. HR.NABYTK.ZAMEK      
286 311 003 570 090 8595030158644 462N NS 2KL.HR.NABYTK.ZAMEK   
286 311 003 570 100 8595030158651 462N NS 2KL.NABYTK.ZAMEK  
286 311 003 570 103 8595030158668 462N NS 2KL.SKIN NABYTK.ZAMEK 

Cylindrická vložka pro nábytkový zámek FAB 462

FAB 496

  slouží jako náhradní díl, ale může být 
dodávána i samostatně 

  možnost sjednocení na společný uzávěr 
(označení SU) s různými výrobky na klíč 
FAB 4096aa nebo FAB 4196aa

  povrchová úprava: čelo tělesa a bubínku 
– leštěná mosaz nebo leštěný nikl  
(označení N) 

  dodávána se dvěma klíči 
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Objednací číslo EAN Název
286 312 007 920 000 8595030104085  496 2KL.CYL.VLOZKA
286 311 007 920 030 8595030115425  496 NS 2KL.CYL.VLOZKA
286 312 007 920 010 8595030104092  496N 2KL.CYL.VLOZKA
286 311 007 920 040 8595030115432  496N NS 2KL.CYL.VLOZKA
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Nábytkový rozvorový zámek

FAB 3001

  určen pro uzamykání dvířek jednokřídlových i dvoukřídlových, pravých i levých 
  použitelný pro dvířka šatních skříní, barů, apod. (dle délky rozvorových tyčí)
  jednozápadový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou 
  určen pro dvířka o tloušťce stěny 17 až 20 mm 
  možnost využití v systému generálního a hlavního klíče (SGHK FAB 2018)
  možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s ostatními výrobky řady FAB 2018
  rozvorové tyče FAB 3051 nejsou součástí dodávky, možnost objednání ve třech délkách:  

700 mm, 900 mm a 1200 mm 
  těleso zámku má z vnitřní strany černý plastový překryt
  povrchová úprava: zámek s cylindrickou vložkou – leštěná mosaz nebo leštěný nikl (označení N) 
  dodáván se třemi klíči
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Objednací číslo EAN Název
286 311 003 590 000 8595030101633 3001 3KL.NABYTK.ZAMEK            
286 311 003 590 010 8595030101640  3001N 3KL.NABYTK.ZAMEK           

Nábytkový zámek

FAB 3005

  určen pro dřevěná dvířka nebo zásuvky  
o tloušťce stěny 16 až 22 mm 

  jednozápadový 
  dodáván s 5-ti stavítkovou cylindrickou  

vložkou FAB 3011
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Objednací číslo EAN Název
286 311 003 600 000 8595030119225 3005 3KL.NABYTK.ZAMEK
286 311 003 600 010 8595030119232  3005N 3KL.NABYTK.ZAMEK
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Cylindrická vložka pro nábytkový zámek FAB 3005

FAB 3011 

  slouží jako náhradní díl, ale může být dodávána i samostatně
  možnost využití v systému generálního a hlavního klíče (SGHK FAB 2018)
  možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s ostatními výrobky řady FAB 2018
  povrchová úprava: čelo tělesa a bubínku – leštěná mosaz nebo leštěný nikl (označení N) 
  dodávána se třemi klíči
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Objednací číslo EAN Název
286 312 007 940 000 8595030110604 3011 3KL.VLOZKA K NAB.ZAMKU      
286 312 007 940 010 8595030110611  3011N 3KL.VLOZKA K NAB.ZAMKU     

Objednací číslo EAN Název
286 311 003 580 013 8595030152895 4905N NS 2KL.SKIN ZAMEK PRO POS.S
286 311 003 580 010 8595030152871 4905N NS 2KL.ZAMEK PRO POS.SKLA

Zámek pro posuvná skla

FAB 4905

  umožňuje jednoduché a spolehlivé zajištění skříněk a vitrín 
  použitelný pro tloušťky skel až do 6 mm 
  možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s různými výrobky  

na klíč FAB 4096aa nebo FAB 4196aa
  ozubené táhlo umožňuje zámek používat při různé šířce překrytí skel 
 povrchová úprava:    těleso a bubínek – mosaz 

ozubené táhlo se záchytem – ocel 
zámek a ozubené táhlo se záchytem – saténový nikl (označení N)

  dodáván se dvěma klíči
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sklo

sklo

Průmyslové a nábytkové zámky
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Cylindrická vložka se závorkou

FAB 1303

  určena pro uzamykání plechového nábytku, skříněk, zásuvek, apod. 
  jednopolohová
  možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s různými výrobky na klíč FAB 4093
  díky speciální konstrukci se otočením bubínku o 360° doprava/doleva závora otočí  

o 90° doprava/doleva
  povrchová úprava:  těleso a bubínek – mosaz 

čelní části bubínku (viditelné po zabudování) – niklované a chromované 
závorka a zub – ocelové, zinkované a chromátované 

  dodávána se dvěma klíči
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Objednací číslo EAN Název
286 311 003 900 000 8595030110345 1303 2KL.CYL.VLOZKA              

Cylindrické vložky se závorkou

FAB 4904, FAB 4903

  určeny pro uzamykání plechového nábytku, skříněk, zásuvek, apod. 
  jednopolohové
  možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s různými výrobky na klíč FAB 4093  

nebo FAB 4115
  díky speciální konstrukci se otočením bubínku o 360° doprava/doleva závorka otočí  

o 90° doprava/doleva 
  povrchová úprava:  těleso a bubínek – mosaz 

závorka a zub – ocel 
čelní plochy tělesa a bubínku (viditelné po zabudování) – niklované a chromované  
závorka a zub – zinkované a chromátované 

  FAB 4904 dodávána se dvěma klíči
 FAB 4903 dodávána se třemi klíči
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Objednací číslo EAN Název
286 312 003 130 000 8595030109844 4904 2KL.CYL.VLOZKA
286 311 003 150 010 8595030116460 4903 NS 3KL.CYL.VLOZKA 
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FAB 4904
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FAB 4904

FAB 4903

Průmyslové a nábytkové zámky
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Cylindrická vložka se závorkou

FAB 5100 

  určena k uzamykání bezpečnostních schránek
  jednopolohová
  klíč je možno zasunout i vysunout pouze v uzamčené poloze 
  možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s ostatními výrobky řady FAB 2018
  možnost využití v systému generálního a hlavního klíče (SGHK FAB 2018)
  povrchová úprava:  těleso a bubínek – mosaz 

závorka a zub – ocel 
čelní plochy tělesa a bubínku – broušené a leštěné 
závorka a zub – niklované a chromátované 

  dodávána se třemi klíči
12
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Objednací číslo EAN Název
286 311 003 140 020 8595030116422 5100 NS 3KL.CYL.VLOZKA

Lamelové zámky

FAB 1370, FAB 1370/1, FAB 1371

  určeny pro zajištění schránek, skříněk, zásuvek, apod. 
  splňují požadavky ČSN EN 60529 – IP 54, kategorie 2
  dvoupolohové
  možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s různými výrobky na klíč FAB 4202  

nebo FAB 4203
  klíč lze zasunout a vysunout ve dvou krajních polohách (odemčeno/zamčeno),  

s klíčem je možno otáčet o 180° 
  klíčový otvor je chráněn proti vnikání nečistot
  závorku je možno nasadit ve čtyřech různých polohách po 90° 
  FAB 1370/1 zaručuje vyšší odolnost ve venkovním prostředí (antikorozní odolnost) 
  FAB 1371 má zvýšený počet kombinací uzávěru 
  povrchová úprava:  těleso zámku – slitina zinku 

závorka – ocel 
čelo zámku – niklováno a chromováno 
část tělesa zámku (viditelná po zabudování) – lakovaná černým emailem  
(FAB 1370, FAB 1371) nebo niklovaná (FAB 1370N, FAB 1370/1, FAB 1371N) 

  dodávány se dvěma klíči
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Objednací číslo EAN Název
286 312 003 360 000 8595030109905 1370 2KL.CYL.VLOZKA              
286 312 003 360 003 8595030113773  1370 2KL.SKIN CYL.VLOZKA         
286 312 003 360 030 8595030126889  1370/1 2KL.CYL.VLOZKA            
286 312 003 360 010 8595030109912  1370N 2KL.CYL.VLOZKA             
286 312 003 360 013 8595030130596  1370N 2KL.SKIN CYL.VLOZKA        
286 312 128 999 520 8595030119959  1371 2KL.CYL.VLOZKA              
286 312 003 360 100 8595030121488  1371N 2KL.CYL.VLOZKA             

Průmyslové, lamelové a nábytkové zámky
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Cylindrická vložka se závitem na tělese 

FAB 2034

  určena pro zajištění skříněk, dvířek, kontrolních nebo odečítacích míst, apod.
  jednopolohová, levá
  možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s různými výrobky  

na klíč FAB 4191
  klíč je možno zasunout a vysunout pouze v základní poloze, otočením klíče o 90°  

se závorka také otočí o 90° 
  závorku je možno nasadit ve čtyřech různých polohách po 90° 
  záměnu vložky z pravé na levou lze provést otočením aretační vložky o 90°
  povrchová úprava:  čelo tělesa a bubínku (viditelné po zabudování) – niklováno 

závorka – zinkována a chromátována
  dodávána se dvěma klíči

(34)
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90°

13
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Objednací číslo EAN Název
286 312 000 050 000 8595030111526 2034 2KL.CYL.VLOZKA

Cylindrické vložky se závitem na tělese

FAB 2035, FAB 2235, FAB 2435

  určeny pro zajištění skříněk, dvířek, kontrolních nebo odečítacích míst, apod.
 splňují požadavky ČSN EN 60529 – IP 54, kategorie 2 (u typů s krytkou)
  jednořadý 5-ti stavítkový systém zaručuje vysoký počet možných kombinací uzávěrů 
  jednopolohové
  možnost využití v systému generálního a hlavního klíče (SGHK FAB 2018)
  možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s ostatními výrobky řady  

FAB 2018 (FAB 2035), FAB CONTROL (FAB 2235), FAB DYNAMIC (FAB 2435)
  klíč je možno zasunout a vysunout pouze v základní poloze, otočením klíče o 90°  

se závorka také otočí o 90° 
  závorku je možno nasadit ve čtyřech různých polohách po 90° 
  mají překrytý profil, odolný proti vyhmatání planžetou
  povrchová úprava:  čelo tělesa a bubínku (viditelné po zabudování) – niklováno 

závorka – zinkována a chromátována 
  dodávány se třemi klíči
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Objednací číslo EAN Název
286 312 000 120 500 8595030132538 2435 3KL.CYL.VLOZKA              
286 312 000 120 103 8595030152864 2235N 3KL.SKIN CYL.VLOZKA
286 312 000 120 000 8595030111533  2035 3KL.CYL.VLOZKA              
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Cylindrická vložka se závitem na tělese

FAB 2039

  určena pro zajištění skříněk, dvířek, kontrolních nebo odečítacích míst, apod.
  splňuje požadavky ČSN EN 60529 – IP 54, kategorie 2 (u typů s krytkou)
  jednořadý 6-ti stavítkový systém zaručuje vysoký počet možných kombinací uzávěrů 
  jednopolohová
  možnost využití v systému generálního a hlavního klíče (SGHK FAB 2060,  

FAB CONTROL plus, FAB DYNAMIC plus)
  možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s ostatními výrobky řady  

FAB 2060
  klíč je možno zasunout a vysunout pouze v základní poloze, otočením klíče o 90°  

se závorka také otočí o 90° 
  závorku je možno nasadit ve čtyřech různých polohách po 90° 
  má překrytý profil, odolný proti vyhmatání planžetou
  provedení FAB 2039/1 není opatřeno krytem bubínku 
  povrchová úprava:  čelo tělesa a bubínku (viditelné po zabudování) – niklováno 

závorka – zinkována a chromátována 
  dodávána se třemi klíči20

2.5

6

(38)

14

90°

6 HR 36

21.4

44

28.5

2.3

M 
27

x1∅3
0 Objednací číslo EAN Název

286 312 000 210 000 8595030118020 2039 3KL.HR.CYL.VLOZKA           
286 312 000 210 030 8595030120047  2039/1 3KL.HR.CYL.VLOZKA         
286 312 000 210 050 8595030138936  2039B 3KL.CYL.VLOZKA             

Cylindrická vložka pro dveřní autobusové zámky

FAB 7701

  určena především pro dveřní autobusový zámek klasických ručně zavíraných dveří u dříve 
vyráběných autobusů 

  jednopolohová
  možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s různými výrobky na klíč FAB 4093
  klíč je možno zasunout i vysunout pouze v základní poloze, bubínek je otočný o 360° 
  povrchová úprava:  těleso a bubínek – mosaz 

čelní části (viditelné po zabudování) – niklované a chromované 
ocelové táhlo – zinkované a chromátované 

  dodávána se dvěma klíči

29.4

32.6

26

 5.5
 5.5 21.9

46.6

79.2

 2

∅1
6

Objednací číslo EAN Název
286 311 004 960 000 8595030108878 7701 2KL.CYL.VLOZKA 
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Cylindrická vložka pro dveřní autobusové zámky

FAB 7702

  určena především pro uzamykání bočních schránek (zpravidla zavazadlových)  
u autobusů Karosa 

  jednopolohová 
  možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s různými výrobky na klíč FAB 4092
  klíč je možno zasunout i vysunout pouze v základní poloze, bubínek je otočný o 360°
  z čelní strany je k bubínku přišroubován zub, který ohnutou patkou otáčí závorou o 90° 
  povrchová úprava:  těleso a bubínek – mosaz 

závora a zub – ocelové 
čelo tělesa a bubínku (viditelné po zabudování) – niklováno a chromováno

  dodávána se třemi  klíči

13.7

∅1
6

14

20

 5.5

18

26

90°

Objednací číslo EAN Název
286 311 004 970 070 8595030111052 7702 10ks 3KL.CYL.VLOZKA         
286 311 004 970 090 8595030135072  7702 11ks 3KL.CYL.VLOZKA         
286 311 004 970 000 8595030108885  7702 2KL.CYL.VLOZKA              
286 311 004 970 030 8595030108915  7702 4ks 3KL.CYL.VLOZKA          
286 311 004 970 010 8595030108892  7702 5ks 3KL.CYL.VLOZKA          
286 311 004 970 050 8595030111038  7702 6ks 3KL.CYL.VLOZKA          
286 311 004 970 080 8595030123567  7702 7ks 3KL.CYL.VLOZKA          
286 311 004 970 060 8595030111045  7702 8ks 3KL.CYL.VLOZKA          
286 311 004 970 020 8595030108908  7702 9ks 3KL.CYL.VLOZKA          
286 311 004 970 040 8595030108922  7702 PAR 3KL.CYL.VLOZKA          

Univerzální cylindrická vložka

FAB NZS 3E

  používá se pro mechanické zabezpečení především motorových vozidel
  tři roviny stavítek zajišťují odolnost proti vyhmatání planžetou, kalenými clonami je vložka 

odolná proti odvrtání
  možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s ostatními výrobky řady FAB OS  

nebo na  klíč FAB OS1
  podle způsobu zabudování je vložka odolná proti hrubému násilí, rozlomení nebo vytržení
  povrchová úprava: niklována
  dodávána se třemi trojřadými klíči

M1
0x

1

33 ∅2
7

29

34

Objednací číslo EAN Název
286 312 003 170 010 8595030109882  NZS3E 3KL.CYL.VLOZKA             
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Průmyslové a nábytkové zámky

Uzamykatelná klika

FAB 7720

Objednací číslo EAN Název
286 311 004 040 000 8595030108601 7720A 2KL.UZAM.KLIKA             
286 311 004 040 010 8595030108618  7720B 2KL.UZAM.KLIKA             

Uzamykatelné kliky

FAB 7721a, FAB 7721b

  FAB 7721a  je používána pro zajištění oken 
  FAB 7721b  je používána pro zajištění dveří 
  možnost využití v systému generálního a hlavního klíče  

(SGHK FAB 2018)
  5-ti stavítková cylindrická vložka má překrytý profil,  

odolný proti vyhmatání planžetou 
  možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) 

s ostatními výrobky řady FAB 2018
  povrchová úprava: klika a štít – nastříkáno komaxitem 
  dodávány se třemi klíči

Lx
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Objednací číslo EAN Název
286 313 001 490 013 8595030123512 7721a/6 3KL.SKIN UZAM.KLIKA
286 313 001 490 023 8595030123529 7721a/7 3KL.SKIN UZAM.KLIKA
286 313 001 490 033 8595030123536 7721a/8 3KL.SKIN UZAM.KLIKA
286 313 001 490 043 8595030123543 7721b/8 3KL.SKIN UZAM.KLIKA 

  používá se u dveří kovového nábytku, skříněk přístrojů, apod.
  možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s různými výrobky na klíč FAB 4098
  sestává z vlastní kliky s vnějším pouzdrem a čtyřhranem 8 x 8 mm, ze štítu a vložky  

s excentrem FAB 1321
  vložka FAB 1321 svým excentrem zajišťuje kliku ve štítu, klika je svým čtyřhranem napojena 

na další systém uzamykací sestavy dveří. Spojení kliky, štítu a pouzdra je provedeno kolíkem.
  otočením klíče o 180° se odjistí klika ve štítu, která  je pak otočná. Zajištění kliky ve štítu je 

možné provést v poloze, kdy osa kliky je kolmá k podélné ose štítu.
  povrchová úprava:  klika a štít – slitina hliníku 

vnější pouzdro a čtyřhran – zinkováno a chromátováno
  dodávána se dvěma klíči
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Cylindrická vložka pro uzamykatelnou kliku FAB 7720

FAB 1321

  dvoupolohová
  možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s různými výrobky na klíč FAB 4098
  klíč je možno zasunout i vysunout v obou polohách (uzamčeno/odemčeno). Otočením klíče  

z jedné krajní polohy do druhé o 180° se současně otáčí táhlo s excentrickým čepem  
o průměru 5 mm. 

  povrchová úprava:  těleso vložky – slitina hliníku 
bubínek – mosaz 
táhlo – ocel 
povrch tělesa (viditelný po zabudování) – leštěný 
čelo bubínku – niklováno a chromováno 
táhlo – zinkováno a chromátováno 

  dodávána se dvěma klíči

180°
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Objednací číslo EAN Název
286 311 003 910 000 8595030110369 1321 2KL.CYL.VLOZKA

Cylindrická vložka schránková a přístrojová

FAB  T600F

  používá se pro zajištění tlačítkových ovladačů či spínačů strojů a přístrojů 
  jednopolohová
  možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s různými výrobky na klíč FAB 4099
  klíč je možno zasunout i vysunout pouze v základní poloze
  otočení bubínku je možné o 90° 
  povrchová úprava:  těleso a bubínek – mosaz 

kolíky – ocelové 
část tělesa a bubínku (viditelná po zabudování) – niklovaná a chromovaná

  dodávána se dvěma klíči
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Objednací číslo EAN Název
286 311 003 890 020 8595030103927 T600F 2KL.CYL.VLOZKA
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Cylindrické vložky schránkové a přístrojové

FAB T600A/1, FAB T600E

  FAB T600A/1 je používána k uzamykání schránek a skříněk menších rozměrů 
  FAB T600E je používána k uzamykání tlačítkových ovladačů a spínačů 
  jednopolohové
  možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s různými výrobky na klíč FAB 4099
  klíč je možno zasunout i vysunout v obou polohách (uzamčeno/odemčeno). Bubínek  

je otočný o 180°. Otočením klíče z jedné krajní polohy do druhé se současně otočí nástavec 
s excentrickým čepem o průměru 5 mm o 180°. 

  povrchová úprava:  těleso, bubínek a nástavec bubínku – mosaz 
čelo tělesa a bubínku (viditelné po zabudování) – niklováno a chromováno 

  dodávány se dvěma klíči
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Objednací číslo EAN Název
286 311 003 890 030 8595030106782 T600A/1 2KL.CYL.VLOZKA           
286 311 003 890 034 8595030165826 T600A/1 T3-26 2KL.CYL.VLOZKA     
286 311 003 890 033 8595030165819 T600A/1 T3-34 2KL.CYL.VLOZKA     
286 311 003 890 032 8595030165802 T600A/1 T3-39 2KL.CYL.VLOZKA     
286 311 003 890 000 8595030106768  T600E 2KL.CYL.VLOZKA             
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M3

Cylindrické vložky schránkové a přístrojové

FAB 601, FAB 602

  určeny k zabudování do tlačítkových ovladačů v elektrorozvodných skříních a panelech 
  jednopolohové
 možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s různými výrobky na klíč FAB 4099
  klíč je možno zasunout i vysunout pouze v základní poloze. Druhou polohu tvoří těleso  

ovládací hlavice, ve kterém je vložka uložena. Otočení bubínku je možné o 90°. 
  povrchová úprava:  těleso a bubínek – mosaz 

kolíky – ocel 
čelo tělesa a bubínku – niklované a chromované 

  dodávány se dvěma klíči
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Objednací číslo EAN Název
286 311 004 000 000 8595030120740 601 2KL.CYL.VLOZKA
286 311 004 010 000 8595030140687  602 2KL.CYL.VLOZKA
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Cylindrická vložka schránková a přístrojová

FAB 2033

  určena pro uzamykání schránek, trezorů, skříní, apod. 
  jednopolohová
  možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s ostatními výrobky řady FAB 2018
  možnost využití v systému generálního a hlavního klíče (SGHK FAB 2018)
  má překrytý profil odolný proti vyhmatání planžetou
  klíč lze zasunout i vysunout pouze v základní poloze, klíčem je možno otáčet o 360° 
  povrchová úprava:  vložka – mosaz 

čelo tělesa a bubínku – niklované a chromované
  dodávána se dvěma klíči
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Objednací číslo EAN Název
286 312 003 160 000 8595030109868 2033 2KL.CYL.VLOZKA              
286 312 003 160 020 8595030118129  2033/1 2KL.CYL.VLOZKA            

Cylindrická vložka schránková a přístrojová

FAB NZS 3C

 používá se především k zabezpečení různých schránek, skříní, pokladen, apod.
  možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s ostatními výrobky řady FAB OS  

nebo na klíč FAB OS1
  tři roviny stavítek zajišťují odolnost proti vyhmatání planžetou, kalenými clonami je vložka odolná 

proti odvrtání
 podle způsobu zabudování je vložka odolná proti hrubému násilí, rozlomení nebo vytržení
 povrchová úprava: niklována
 dodávána se šesti trojřadými klíči
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Objednací číslo EAN Název
286 312 003 170 000 8595030109875  NZS3C 6KL.CYL.VLOZKA

Průmyslové a nábytkové zámky FAB



Poznámky

Průmyslové a nábytkové zámky FAB
15




