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Kompaktowy zamek FUHR
Innowacyjne, wszechstronne zastosowanie

Klasa sama w sobie: kompaktowy zamek FUHR
Zamek do drzwi o dowolnej 		
wysokości

Coś więcej niż standard
Kompaktowy zamek firmy FUHR został specjalnie opracowany
z myślą o możliwości szybkiej i elastycznej reakcji na różne
potrzeby klientów. Koncepcja oferty jest tyleż prosta, co
przekonująca. Wielopunktowy zamek o standardowej
wysokości, uzupełniony kilkoma zaledwie dodatkowymi
elementami, pozwala na szybkie i bezproblemowe tworzenie
rozwiązań zarówno do niskich, jak i wysokich drzwi.
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w standardzie
ząbkowanych napędów zamka. Dla ułatwienia montażu,
charakterystyczne miejsca, w których zamek może być
skracany, zostały odpowiednio oznaczone na listwie
czołowej. Dzięki temu można, w razie potrzeby, łączyć
z zamkiem odpowiednie elementy (łączniki, dodatkowe
ryglowania, narożniki itp.)

Twoje korzyści
z	Wszechstronne zastosowanie w drzwiach 		
o różnych parametrach

z Większa elastyczność przy równoczesnej redukcji
zapasów magazynowych

z Proste skracanie dzięki odpowiednim oznaczeniom
na listwie czołowej

z Wiele możliwych połączeń w dolnej i górnej
części zamka dla realizacji zindywidualizowanych
projektów

z Możliwość pozycjonowania klamki w szerokim
zakresie wysokości

z Mniejsze rozmiary skrzynek elementów ryglujących
(łatwiejsze frezowanie)

z Do wyboru: 2 haki ryglujące dla uzyskania 		
właściwości antywłamaniowych do RC2 lub 4
haki ryglujące dla jeszcze lepszego poziomu
zabezpieczeń

z Uniwersalne dla obu kierunków otwierania
z	Identyczne frezowanie dla wszystkich typów
zamków

z Możliwość uzupełnienia o sztywny łańcuch lub
zamek dodatkowy w dowolnym momencie

z Dopasowanie do współpracy z istniejącymi listwami
niska

standardowa

wysoka

zakres stosowania
1628-1870 mm

zakres stosowania
1871-2170 mm

zakres stosowania
2171-2400 mm
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zaczepowymi

Inteligentne rozwiązania i maksymalne
bezpieczeństwo

podwyższone bezpieczeństwo

podwyższone bezpieczeństwo

podwyższone bezpieczeństwo

dla drzwi standardowych

dla drzwi 2-skrzydłowych

dla drzwi wysokich
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Zamki wielopunktowe FUHR - zawsze najlepszy wybór
Jakość w każdym detalu

multisafe 855GL
Zamek wielopunktowy ryglowany kluczem
• dornmas 35-65 mm, rozstaw 92 mm, orzech 8 mm

z wzmocniony mechanizm dzięki podwójnej przekładni
z lekka obsługa dzięki precyzyjnej konstrukcji przekładni
z
trwały mechanizm – przetestowano 200 000 cykli wg
DIN 18251-3, klasa 3

multisafe 856
Zamek wielopunktowy ryglowany klamką
• dornmas 35-65 mm, rozstaw 92 mm, orzech 8 mm

multisafe 859
Zamek wielopunktowy ryglowany klamką z dzielonym orzechem
• dornmas 35-55 mm, rozstaw 92 mm, orzech 8 mm

z przenoszenie dużych sił dzięki ryglowaniu za pośrednictwem
klamki

z stabilne osadzenie klamki
z
trwały mechanizm – przetestowano 200 000 cykli wg DIN 18251-3,
klasa 3

Bezusterkowa funkcjonalność

Stabilny hak ryglujący
ze stali

Niklowana zapadka dla
delikatnego zamykania

Oznaczenie na listwie
czołowej dla precyzyjnego
skracania

Proste i niezawodne
połączenie
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Wytrzymały rygiel
główny

Bezpieczeństwo tkwi w szczegółach
Elementy dodatkowe dla listwy F16 | FUHR Silver

ząbki
ząbki

60

150

F16

Narożnik z rolką

Łącznik

150 x 150 mm, F16, do
dodatkowego docisku
w obszarze narożnym

70 mm, F16, do zastosowania
w przypadku zredukowanej
wysokości klamki

Nr art. DCE150R1

Nr art. DXVV70

Łącznik

Łącznik z rolką

Kantrygiel

200 mm, F16, do zastosowania
w przypadku niskich lub
wysokich drzwi

200 mm, F16, do zastosowania
w przypadku niskich lub
wysokich drzwi

Nr art. MVV200F16S

Nr art. MVV200F16RZS

150 mm, F16, jako dodatkowe
zabezpieczenie oraz w celu
uzupełnienia docisku – specjalnie
dla drzwi 2-skrzydłowych

Przedłużenie z hakiem
ryglującym
740 mm, F16, dodatkowe
ryglowanie dla górnego
obszaru drzwi wysokich

ząbki

2170

100

Nr art. MAO607406X

ząbki
ząbki

190
100

1020

górny - nr art. MV150186S
dolny - nr art. MV15018B6S

Ryglowanie skrajne z rolką
150 mm, F16, dla
dodatkowego docisku
Nr art. DXVR150R
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Bezpieczeństwo tkwi w szczegółach
Elementy dodatkowe dla listwy F20 | FUHR Silver

ząbki
ząbki

60

150

F20

Przedłużenie z hakiem
ryglującym
740 mm, F20, dodatkowe
ryglowanie dla górnego
obszaru drzwi wysokich

ząbki

2170

100

Nr art. MAO007406X

Łącznik
200 mm, F20, do zastosowania
w przypadku niskich lub
wysokich drzwi

ząbki

190

1050

Nr art. MVV200F20S

ząbki

100

Kantrygiel
150 mm, F20, jako dodatkowe
zabezpieczenie oraz w celu
uzupełnienia docisku – specjalnie
dla drzwi 2-skrzydłowych
górny - nr art. MV150180S
dolny - nr art. MV15018B0S
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Łącznik
70 mm, F20, do zastosowania
w przypadku zredukowanej
wysokości klamki
Nr art. MAV070X

Elementy dodatkowe dla listwy U24 | FUHR Silver / stal nierdzewna

ząbki

150

U24x6

ząbki

60

Przedłużenie z hakiem ryglującym
740 mm, U24x6, dodatkowe
ryglowanie dla górnego obszaru
drzwi wysokich

ząbki

2170

100

FUHR Silver - nr art. MAO707406X
stal nierdzewna - nr art. MAO707406N

Łącznik

ząbki

190

ząbki

Kantrygiel

100

1020

200 mm, U24x6, do zastosowania
w przypadku niskich lub wysokich drzwi
		
FUHR Silver - nr art. MVV200U24S
stal nierdzewna - nr art. MVV200U24N

150 mm, U24x6, jako dodatkowe
zabezpieczenie oraz w celu uzupełnienia
docisku – specjalnie dla drzwi 2-skrzydłowych
górny:
FUHR Silver - nr art. MV150513S
stal nierdzewna - nr art. MV150513N
dolny:
FUHR Silver - nr art. MV150514S
stal nierdzewna - nr art. MV150514N
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Komponenty jakościowe FUHR
Opcje zwiększające bezpieczeństwo i komfort obsługi

dla ograniczonego rozwarcia
drzwi, deaktywacja od
zewnątrz poprzez zamek
główny

Zapadka cichego
zamykania
dla zwiększonego komfortu
zamykania, trwała i cicha

sztywny łańcuch do
856, 859

Zamek dodatkowy

Zapadka rolkowa

ryglowanie niezależne od
zamka głównego

do 855GL, możliwa
regulacja do 4,5 mm

Zapadka podcięta

Blokada zapadki

zapewnia łatwe zamykanie
drzwi, szczególnie w
przypadku zmniejszonego
luzu (zastosowanie
twardych uszczelek)

w celu zablokowania
zapadki w pozycji
naciśniętej klamki

Zakończenie listwy
czołowej

dla ograniczonego rozwarcia
drzwi, deaktywacja tylko od
wewnątrz

Elektrozaczep
mechaniczny

Elektrozaczep
elektryczny

do obsługi zapadki dziennej,
symetryczny, uniwersalny
prawy/lewy

symetryczny, uniwersalny
prawy/lewy, szeroki wybór
wersji

FUHR Polska Sp. z o.o.
ul. Beskidzka 11
32-590 Libiąż, Polska
Tel.: +48 32 624 21 40
Fax: +48 32 627 39 56
www.fuhr.pl · info@fuhr.pl
CARL FUHR GmbH & Co. KG
Schlösser und Beschläge
Carl-Fuhr-Straße 12
D-42579 Heiligenhaus
Tel.: +49 2056 592-0
Fax: +49 2056 592-384
www.fuhr.de · info@fuhr.de

dla listew F16 i F20,
zapewnia estetyczne
zakończenie listwy w
profilu

Wszystkie dane dotyczące ilustracji, produktów, wymiarów i wykonania są ważne w dniu
oddania do druku. Zastrzegamy prawo do zmian w ramach postępu technicznego i
dalszego rozwoju produktów. Dochodzenie roszczeń dotyczących modeli i produktów nie
jest możliwe. Nie przejmujemy odpowiedzialności za błędu w druku.

Sztywny łańcuch do 855GL

