Winkhaus solidLock Repair
Flerpunkts lås til brug ved udskiftning af dørlås

Til
Døre

02

Mehrfachverriegelung für Reparaturanwendungen  |  solidLock

Winkhaus solidLock Repair

Winkhaus solidLock Repair
Flerpunkts lås til brug ved udskiftning af dørlås

Som førende udbyder af flerpunkts låse tilbyder Winkhaus en reparationslås med afkortelige forlængere I begge ender. Dette betyder at man rimelig ukompliceret kan
udskifte de fleste af de låse der findes på det danske marked.
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På grund af den nye dobbelte rigle kan man hurtigt og enkelt montere låsen på døren,

45 mm

20 mm stolpe med 45mm dornmål til Træ- og Komposit-døre

•

Kan erstatte dørlåse i højder fra 1300mm til 2240mm

•

Passer til Låsekasser med PZ92 og til både højre og venstre døre

•

Testet og godkendt iflg. kravene til korrosionsadfærd i EN 1670 Klasse

Eksisterende Slutblik, grebssæt og profilcylinder kan anvendes igen.
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Max øverste position = 760 mm

•

Min øverste position = 475 mm

16 mm stolpe med 35mm dornmål til Komposit- og Aluminium-døre

285 mm kan afkortes

•

113 mm

ofte uden at skulle skifte slutblik og uden den store risiko for toleranceproblemer.
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Min nederste position = 535 mm

Max  nederste position = 810 mm

275 mm kan afkortes

286 mm
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Er velegnet til udskiftning af konkurrerende låse uden at skulle kassere slutblik m.m.
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Fortanding kan
afkortes

Afdækplade til optimal
fiksering af forlængerstykke

Kraftig dobbeltrigle med optimale tilspændings egenska-

8.5

ber og høj tolerance/følsomhed

20

Specielt udviklet dobbeltrigle for bred anvendelighed. Giver en kraftfuld
tilspænding med deraf høj grad af tæthed som følge.
Fortanding kan afkortes I begge ender

Artikelbetegnelse

Artikel-Nr.

Stolpebredde

STV-LE 250 X GRT. REP FGP 16660 L01/35S 92/8 D2 MC

498 196 1

16 mm

STV-LE 250 X GRT. REP FGP 20660 L01/45S 92/8 D2 MC

498 196 2

20 mm
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