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TWIN s.r.o., Zemědělská 571/9, Plzeň-Litice, tel: +420 377 328 012-014, email: twin@twin.cz 
objednavky@twin.cz

www.twin.cz

ZADLABACÍ ZÁMKY      9/2009

Záruka min. 24 měsíců. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobku, vady materiálu, dle obchodního zákoníku dané země. 
Ceny jsou platné od 17. 9. 2009. Ceny uvedeny v Kč bez DPH, není-li uvedeno jinak. 

Firma TWIN s.r.o. si vyhrazuje právo na změny . Při odběru zboží v hodnotě nižší než 2500 Kč dle katalogových cen bude 
k ceně připočítáno přepravné a balné ve výši 150 Kč + DPH.



Firma TWIN s.r.o. vám představuje vlastní unifikovanou řadu zadlabacích zámků vhodných pro různá zatížení. Dle druhu použití ( od standardních 
bytových domů, přes rodinné domy s vyššími nároky na komfort až po objekty se zvýšeným zatížením jako veřejné budovy) si zvolíte vámi poža-
dovaný typ zámku bez toho, aniž byste museli měnit zadlabání pro zámek ve dveřích, neboť celá řada zámků TWIN je rozměrově kompatibilní a je 
tedy možná jednoduchá záměna těchto zámků, i různých tříd, mezi sebou bez nutnosti dodatečné úpravy dveřního křídla.

        ZADLABACÍ ZÁMEK - plastová střelka a závora

TECHNICKÝ VÝKRES PRO 

TECHNICKÝ VÝKRES PRO 

falcové dveře bezfalcové dveře 

zámek pro běžné vnitřní dveře, otevírání obyčejným klíčem, rozteč = 72 mm, hl. = 85 mm / 55 mm, čtyřhran = 8 mm, čelo = 235x20 mm ( stříbrný nikl ) s výztužným profilem v oblasti ořechu 
Provedení: zámek levý, zámek pravý

TWIN 1246000 zadlabací zámek s plastovou střelkou a závorou BB 95 Kč

zámek pro běžné vnitřní dveře, rozteč = 78 mm, WC-čtyřhran = 8 mm, hl. = 85 mm / 55 mm, čtyřhran = 8 mm, čelo = 235x20 mm (stříbrný nikl) s výztužným profilem v oblasti ořechu
Provedení: zámek levý, zámek pravý

TWIN 1413600 zadlabací zámek s plastovou střelkou a závorou WC 108 Kč

        ZADLABACÍ ZÁMEK - kovová střelka a závora

zámek pro běžné vnitřní dveře, otevírání obyčejným klíčem, rozteč = 72 mm, hl. = 85 mm / 55 mm, čtyřhran = 8 mm, čelo = 235x20 mm ( stříbrný nikl ) s výztužným profilem v oblasti ořechu 
Provedení: zámek levý, zámek pravý

TWIN 1246000 zadlabací zámek s kovovou střelkou a závorou BB 147 Kč

zámek pro běžné vnitřní dveře s převodem, otevírání cylindrickou vložkou, rozteč = 72 mm, hl. = 85 mm / 55 mm, čtyřhran = 8 mm, čelo = 235x20 mm ( stříbrný nikl ) s výztužným profilem 
v oblasti ořechu / Provedení: zámek levý, zámek pravý

TWIN 17465W0 zadlabací zámek s kovovou střelkou a závorou s pákou PZW 182 Kč

zámek pro běžné vnitřní dveře, rozteč = 78 mm, WC-čtyřhran = 8 mm, hl. = 85 mm / 55 mm, čtyřhran = 8 mm, čelo = 235x20 mm (stříbrný nikl) s výztužným profilem v oblasti ořechu
Provedení: zámek levý, zámek pravý

TWIN 1413600 zadlabací zámek s kovovou střelkou a závorou WC 161 Kč

PŘÍPLATEK nerezové čelo 63 Kč
PŘÍPLATEK mosazné čelo 144 Kč

        ZADLABACÍ ZÁMEK - kovová střelka s tichým chodem a kovová závora

zámek s tichým chodem pro běžné vnitřní dveře, otevírání obyčejným klíčem, rozteč = 72 mm, hl. = 85 mm / 55 mm, čtyřhran = 8 mm, čelo = 235x20 mm ( stříbrný nikl ) s výztužným profilem 
v oblasti ořechu / Provedení: zámek levý, zámek pravý

TWIN 124600K zadlabací zámek s kovovou střelkou a závorou BB 269 Kč

zámek s tichým chodem pro běžné vnitřní dveře s převodem, otevírání cylindrickou vložkou, rozteč = 72 mm, hl. = 85 mm / 55 mm, čtyřhran = 8 mm, 
čelo = 235x20 mm ( stříbrný nikl ) s výztužným profilem v oblasti ořechu / Provedení: zámek levý, zámek pravý

TWIN 17465WK zadlabací zámek s kovovou střelkou a závorou s pákou PZW 305 Kč

zámek s tichým chodem pro běžné vnitřní dveře, rozteč = 78 mm, WC-čtyřhran = 8 mm, hl. = 85 mm / 55 mm, čtyřhran = 8 mm, čelo = 235x20 mm (stříbrný nikl) s výztužným profilem  
v oblasti ořechu / Provedení: zámek levý, zámek pravý

TWIN 141360K zadlabací zámek s kovovou střelkou a závorou WC 284 Kč

PŘÍPLATEK nerezové čelo 63 Kč
PŘÍPLATEK mosazné čelo 144 Kč

        OBJEKTOVÝ ZADLABACÍ ZÁMEK - kovová střelka a závora

bezúdržbový zámek pro běžné vnitřní dveře, otevírání obyčejným klíčem, ořech s přítlačnou (zpevňovací) pružinou, uzavřené tělo se samojistícími šrouby, rozteč = 72 mm, 
hl. = 85 mm / 55 mm, čtyřhran = 8 mm, čelo = 235x20 mm ( stříbrný nikl ) s výztužným profilem v oblasti ořechu, s výztužným profilem v oblasti ořechu, třída zatížení 3 dle EN 12209 
Provedení: zámek levý, zámek pravý

TWIN 1246700 zadlabací zámek s kovovou střelkou a závorou BB 378 Kč

bezúdržbový zámek pro běžné vnitřní dveře s převodem, otevírání cylindrickou vložkou, ořech s přítlačnou (zpevňovací) pružinou, uzavřené tělo se samojistícími šrouby, rozteč = 72 mm, 
hl. = 85 mm / 55 mm, čtyřhran = 8 mm, čelo = 235x20 mm ( stříbrný nikl ), s výztužným profilem v oblasti ořechu, třída zatížení 3 dle EN 12209 / Provedení: zámek levý, zámek pravý

TWIN 17467W0 zadlabací zámek s kovovou střelkou a závorou s pákou PZW 364 Kč

bezúdržbový zámek pro běžné vnitřní dveře, ořech s přítlačnou (zpevňovací) pružinou, uzavřené tělo se samojistícími šrouby, rozteč = 78 mm, WC-čtyřhran = 8 mm, hl. = 85 mm / 55 mm, 
čtyřhran = 8 mm, čelo = 235x20 mm (stříbrný nikl) s výztužným profilem v oblasti ořechu, třída zatížení 3 dle EN 12209 / Provedení: zámek levý, zámek pravý

TWIN 1411700 zadlabací zámek s kovovou střelkou a závorou WC 378 Kč

PŘÍPLATEK nerezové čelo 63 Kč
PŘÍPLATEK mosazné čelo 144 Kč
PŘÍPLATEK střelka s tichým chodem 123 Kč

CENY SE ROZUMÍ BEZ DPH. 
Při odběru zboží v nižší hodnotě než 2500,- kč dle katalogových cen bude k ceně připočítáno přepravné a balné 150,- kč + DPH. 
BB otvor pro obyčejný klíč, PZW otvor pro cylindrickou vložku, s možností otevírání klíčem, WC otvor pro wc sadu.

PROTIPLECHY DO DŘEVĚNÝCH ZÁRUBNÍ

rozměry protiplechu šířka 20 mm, délka 170 mm, hloubka 8 mm, stříbrný nikl, osa upevňovacích vrutů (šroubů) je 8 mm od čelní hrany protiplechu, včetně kompaktní plastové vložky pro-
bíhající pod celým protiplechem, včetně přípravy pro montáž pomocí upevňovacích plechů ke střednímu dílu zárubně / Provedení : pravo-levé

Příslušenství k protiplechu tvaru L pro falcové dveře:

TWIN 1SK2460 protiplech tvaru L s plastovou vložkou pro falcové dveře 46 Kč

TWIN 1Z2460K.651 upevňovací plech ke střednímu dílu zárubně - krátký 13 Kč

TWIN 1Z2460L.121 upevňovací plech ke střednímu dílu zárubně - dlouhý 16 Kč

rozměry protiplechu šířka 24 mm (40 mm s náběhem) , délka 170 mm, zaoblené hrany, stříbrný nikl, možnost objednání plastových misek mělké i hluboké / Provedení : levé, pravé

Příslušenství k protiplechu pro bezfalcové dveře

TWIN 1LB2560 protiplech pro bezfalcové dveře nerez 125 Kč

TWIN 1LB2560 protiplech pro bezfalcové dveře 34 Kč

TWIN 1SE9014.1NIS plastová miska mělká k protiplechu pro bezfalcové dveře 8,50 Kč

TWIN 1SE9004.1NIS plastová miska hluboká k protiplechu pro bezfalcové dveře 8,50 Kč
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