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Bezpečnostní kování – bezpečnostní třída 2 
 

 

 

Objednací kódy: 
 
051801   B.K A1/90 klika-madlo s krytkou F1 
051802   B.K A1/72 klika-madlo s krytkou F1 
051803   B.K A1/92 klika-madlo s krytkou F1 
051806   B.K A1/90 klika-madlo s krytkou F4 
051807   B.K A1/72 klika-madlo s krytkou F4 
051808   B.K A1/92 klika-madlo s krytkou F4 
051840   Sada prodlužovací A1,A2 55-65mm 
051841   Sada prodlužovací A1, A2 67-80mm 

051821   B.K A4/90 klika-klika s krytkou F1 
051822   B.K A4/72 klika-klika s krytkou F1 
051823   B.K A4/92 klika-klika s krytkou F1 
051826   B.K A4/90 klika-klika s krytkou F4 
051827   B.K A4/72 klika-klika s krytkou F4 
051828   B.K A4/92 klika-klika s krytkou F4 
051842   Sada prodlužovací A1, A2 80-90mm 
051843   Sada prodlužovací A4,A7 67-80mm 

Balení: Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství a návodu k montáži. 
Karton 20 sad. Jedná se o bezpečnostní kování podle ČSN EN 1906:2012 třída bezpečnosti 2. 
Kování je vyrobené z eloxovaného hliníku, vybavené svorníky proti odvrtání, pevnostními šrouby a 
kalenou ocelovou deskou chránící vložku zámku. 
Standardně je dodáváno pro tloušťku dveří 40-55mm. Pro montáž na dveře s jinou tloušťkou je nutné 
použít prodlužovací sadu. 
Barevné provedení: F1 – přírodní hliník, F4 – bronz, F9 - nerez. 
Při montáži je nutné použít přiloženou šablonu, která je rozdílná pro jednotlivé rozteče.  
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Bezpečnostní kování – bezpečnostní třída RC 3 
 

 

 

Objednací kódy: 
 
051851   B.K A1/90 klika-madlo s krytkou F1 
051852   B.K A1/72 klika-madlo s krytkou F1 
051853   B.K A1/92 klika-madlo s krytkou F1 
051856   B.K A1/90 klika-madlo s krytkou F4 
051857   B.K A1/72 klika-madlo s krytkou F4 
051858   B.K A1/92 klika-madlo s krytkou F4 
051840   Sada prodlužovací A1,A2 55-65mm 
051841   Sada prodlužovací A1, A2 67-80mm 

051871   B.K A4/90 klika-klika s krytkou F1 
051872   B.K A4/72 klika-klika s krytkou F1 
051873   B.K A4/92 klika-klika s krytkou F1 
051876   B.K A4/90 klika-klika s krytkou F4 
051877   B.K A4/72 klika-klika s krytkou F4 
051878   B.K A4/92 klika-klika s krytkou F4 
051842   Sada prodlužovací A1, A2 80-90mm 
051843   Sada prodlužovací A4,A7 67-80mm 

Balení: Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství a návodu k montáži. 
Karton 20 sad. Jedná se o bezpečnostní kování podle ČSN EN 1630:2012 v návaznosti na ČSN EN 
1627:2012 bezpečnostní třída RC 3. 
Kování je vyrobené z eloxovaného hliníku, vybavené svorníky proti odvrtání, pevnostními šrouby a 
kalenou ocelovou deskou chránící vložku zámku. 
Standardně je dodáváno pro tloušťku dveří 40-55mm. Pro montáž na dveře s jinou tloušťkou je nutné 
použít prodlužovací sadu. 
Barevné provedení: F1 – přírodní hliník, F4 – bronz, F9 - nerez. 
Při montáži je nutné použít přiloženou šablonu, která je rozdílná pro jednotlivé rozteče.  
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Bezpečnostní kování - bezpečnostní třída 2 
 

 
Objednací kódy: 
 
051804   B.K A1/90 klika-madlo s krytkou F9 
051805   B.K A1/72 klika-madlo s krytkou F9 
051809   B.K A1/92 klika-madlo s krytkou F9 

051824   B.K A4/90 klika-klika s krytkou F9 
051825   B.K A4/72 klika-klika s krytkou F9 
051829   B.K A4/92 klika-klika s krytkou F9 

Balení: Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství a návodu k montáži. 
Karton 20 sad. Jedná se o bezpečnostní kování podle ČSN EN 1906:2012 třída bezpečnosti 2. 
Kování je vyrobené z eloxovaného hliníku, vybavené svorníky proti odvrtání, pevnostními šrouby a 
kalenou ocelovou deskou chránící vložku zámku. 
Standardně je dodáváno pro tloušťku dveří 40-55mm. Pro montáž na dveře s jinou tloušťkou je nutné 
použít prodlužovací sadu. 
Barevné provedení: F9 – nerez. 
Při montáži je nutné použít přiloženou šablonu, která je rozdílná pro jednotlivé rozteče.  
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Bezpečnostní kování - bezpečnostní třída RC 3 
 

 
Objednací kódy: 
 
051854   B.K A1/90 klika-madlo s krytkou F9 
051855   B.K A1/72 klika-madlo s krytkou F9 
051859   B.K A1/92 klika-madlo s krytkou F9 

051874   B.K A4/90 klika-klika s krytkou F9 
051875   B.K A4/72 klika-klika s krytkou F9 
051879   B.K A4/92 klika-klika s krytkou F9 

Balení: Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství a návodu k montáži. 
Karton 20 sad. Jedná se o bezpečnostní kování podle ČSN EN 1630:2012 v návaznosti na ČSN EN 
1627:2012 bezpečnostní třída RC 3. 
Kování je vyrobené z eloxovaného hliníku, vybavené svorníky proti odvrtání, pevnostními šrouby a 
kalenou ocelovou deskou chránící vložku zámku. 
Standardně je dodáváno pro tloušťku dveří 40-55mm. Pro montáž na dveře s jinou tloušťkou je nutné 
použít prodlužovací sadu. 
Barevné provedení: F9 – nerez. 
Při montáži je nutné použít přiloženou šablonu, která je rozdílná pro jednotlivé rozteče.  
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Bezpečnostní kování - bezpečnostní třída 2 
 

 

 
Objednací kódy: 
 
051811   B.K A2/90 klika-madlo bez krytky F1 
051812   B.K A2/72 klika-madlo bez krytky F1 
051813   B.K A2/92 klika-madlo bez krytky F1 
051816   B.K A2/90 klika-madlo bez krytky F4 
051817   B.K A2/72 klika-madlo bez krytky F4 
051818   B.K A2/92 klika-madlo bez krytky F4 

051831   B.K A7/90 klika-klika bez krytky F1 
051832   B.K A7/72 klika-klika bez krytky F1 
051833   B.K A7/92 klika-klika bez krytky F1 
051836   B.K A7/90 klika-klika bez krytky F4 
051837   B.K A7/72 klika-klika bez krytky F4 
051838   B.K A7/92 klika-klika bez krytky F4 

Balení: Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství a návodu k montáži. 
Karton 20 sad. Jedná se o bezpečnostní kování podle ČSN EN 1906:2012 třída bezpečnosti 2. 
Kování je vyrobené z eloxovaného hliníku, vybavené svorníky proti odvrtání, pevnostními šrouby a 
kalenou ocelovou deskou chránící vložku zámku. 
Standardně je dodáváno pro tloušťku dveří 40-55mm. Pro montáž na dveře s jinou tloušťkou je nutné 
použít prodlužovací sadu. 
Barevné provedení: F1 – přírodní hliník, F4 – bronz. 
Při montáži je nutné použít přiloženou šablonu, která je rozdílná pro jednotlivé rozteče.  
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Bezpečnostní kování - bezpečnostní třída RC 3 
 

 

 
Objednací kódy: 
 
051861   B.K A2/90 klika-madlo bez krytky F1 
051862   B.K A2/72 klika-madlo bez krytky F1 
051863   B.K A2/92 klika-madlo bez krytky F1 
051866   B.K A2/90 klika-madlo bez krytky F4 
051867   B.K A2/72 klika-madlo bez krytky F4 
051868   B.K A2/92 klika-madlo bez krytky F4 

051881   B.K A7/90 klika-klika bez krytky F1 
051882   B.K A7/72 klika-klika bez krytky F1 
051883   B.K A7/92 klika-klika bez krytky F1 
051886   B.K A7/90 klika-klika bez krytky F4 
051887   B.K A7/72 klika-klika bez krytky F4 
051888   B.K A7/92 klika-klika bez krytky F4 

Balení: Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství a návodu k montáži. 
Karton 20 sad. Jedná se o bezpečnostní kování podle ČSN EN 1630:2012 v návaznosti na ČSN EN 
1627:2012 bezpečnostní třída RC 3. 
Kování je vyrobené z eloxovaného hliníku, vybavené svorníky proti odvrtání, pevnostními šrouby a 
kalenou ocelovou deskou chránící vložku zámku. 
Standardně je dodáváno pro tloušťku dveří 40-55mm. Pro montáž na dveře s jinou tloušťkou je nutné 
použít prodlužovací sadu. 
Barevné provedení: F1 – přírodní hliník, F4 – bronz. 
Při montáži je nutné použít přiloženou šablonu, která je rozdílná pro jednotlivé rozteče.  
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Bezpečnostní kování – bezpečnostní třída 2 
 

 
Objednací kódy: 
 
051814   B.K A2/90 klika-madlo bez krytky F9 
051815   B.K A2/72 klika-madlo bez krytky F9 
051819   B.K A2/92 klika-madlo bez krytky F9 

051834   B.K A7/90 klika-klika bez krytky F9 
051835   B.K A7/72 klika-klika bez krytky F9 
051839   B.K A7/92 klika-klika bez krytky F9 

Balení: Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství a návodu k montáži. 
Karton 20 sad. Jedná se o bezpečnostní kování podle ČSN EN 1906:2012 třída bezpečnosti 2. 
Kování je vyrobené z eloxovaného hliníku, vybavené svorníky proti odvrtání, pevnostními šrouby a 
kalenou ocelovou deskou chránící vložku zámku. 
Standardně je dodáváno pro tloušťku dveří 40-55mm. Pro montáž na dveře s jinou tloušťkou je nutné 
použít prodlužovací sadu. 
Barevné provedení: F9 – nerez. 
Při montáži je nutné použít přiloženou šablonu, která je rozdílná pro jednotlivé rozteče.  
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Bezpečnostní kování – bezpečnostní třída RC 3 
 

 
Objednací kódy: 
 
051864   B.K A2/90 klika-madlo bez krytky F9 
051865   B.K A2/72 klika-madlo bez krytky F9 
051869   B.K A2/92 klika-madlo bez krytky F9 

051884   B.K A7/90 klika-klika bez krytky F9 
051885   B.K A7/72 klika-klika bez krytky F9 
051889   B.K A7/92 klika-klika bez krytky F9 

Balení: Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství a návodu k montáži. 
Karton 20 sad. Jedná se o bezpečnostní kování podle ČSN EN 1630:2012 v návaznosti na ČSN EN 
1627:2012 bezpečnostní třída RC 3. 
Kování je vyrobené z eloxovaného hliníku, vybavené svorníky proti odvrtání, pevnostními šrouby a 
kalenou ocelovou deskou chránící vložku zámku. 
Standardně je dodáváno pro tloušťku dveří 40-55mm. Pro montáž na dveře s jinou tloušťkou je nutné 
použít prodlužovací sadu. 
Barevné provedení: F9 – nerez. 
Při montáži je nutné použít přiloženou šablonu, která je rozdílná pro jednotlivé rozteče.  
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