
BERYL - krycí zámkové ŠTÍTY na zámkovou vložku platné od 1.6.2022
ceny jsou brutto a bez dph

jednotlivé sloupce cen jsou za povrchovou úpravu: 03 = nerez kartáčovaná (alt.F69) / 02 = nerez leštěná
01 = bílá RAL9016 / RAL = volitelná barva / elox F1, F9 atd. nemáme v nabídce

štít pod madlo (celoplošný) s PZ drážkou ozn. .03 01/RAL .02
šířka 30 mm, rz. madla 300 nebo 350 mm BRF30-300, BRF30-350 880 880 1080
šířka 40 mm, rz. madla 300 nebo 350 mm BRF40-300, BRF40-350 940 940 1140
šířka 54 mm, rz. madla 300 nebo 350 mm BRF54-300, BRF54-350 1130 1130 1330
štíty BRF nelze propojit s vnitřní klikou (k tomu jsou štíty HP)
štít lze dát jednostranně pod madlo nebo oboustranně (2x BRF), cena je za 1 kus

štít pod madlo (celoplošný) s PZ propojeno s vnitřní klikou ozn. .03 01/RAL .02
šířka 30 mm, rz. madla 300 nebo 350 mm HP30-300, HP30-350 1040 1040 1290
šířka 40 mm, rz. madla 300 HP40-300   1100 1100 1350
šířka 40 mm, rz. madla 350 HP40-350 1200 1200 1450
šířka 54 mm, rz. madla 300 nebo 350 HP54-300, HP54-350 1550 1550 1850
štít hranatý, šířka 40 mm, rz. madla 300 mm HP40-300R 1500 1500 1750
štít hranatý, šířka 40 mm, rz. madla 350 mm HP40-350R 1650 1650 1900
štít hranatý pod madlo, šířka 54 mm, rz. madla 300,350 HP54-300R, HP54-350R 1870 1870 2220
široký štít pod madlo s bočním přesahem proti vypáčení HPR100-300 (350) 2790 - 3290
zvýhodněné sety madlo-štít-klika najdete v samostatné nabídce

krátký (zaslepovací) štít s PZ drážkou propojeno s klikou ozn. .03 01/RAL .02
krátký štít s PZ drážkou, šířka 30 mm HPU30 1070 1070 1270
krátký štít s PZ drážkou, šířka 40 mm HPU40 1090 1090 1290
krátký štít s PZ drážkou, šířka 54 mm HPU54 1240 1240 1440
hranatý (obdélník) s PZ drážkou, šířka 30 mm HPU30R 1070 1070 1270
hranatý (obdélník) s PZ drážkou, šířka 40 mm HPU40R 1090 1090 1290
hranatý (obdélník) s PZ drážkou, šířka 54 mm HPU54R 1240 1240 1440
síla (tloušťka) štítu = 8 mm

štít pod madlo (celoplošný) + pz rozeta s překrytím ozn. .03 01/RAL .02
štít pod madlo šířka 40 mm + oválná rozeta O15P BRF/O15P 1760 - 2160
štít pod madlo šířka 40 mm + obdélníková rozeta R15P BRF/R15P 1790 - 2190

zaslepovací štít pod madlo BEZ drážky pro pz vložku ozn. .03 01/RAL .02
šířka 30 mm, pro rozteč madla 300, 350 BR30-300, BR30-350 740 740 940
šířka 40 mm, pro rozteč madla 300, 350 BR40-300, BR40-350 810 810 1010

samostatné štíty dodáváme bez šroubů
v případě sady s klikou a madlem je v balení 3x šroub M6x100, případně délka šroubu podle síly (tloušťky) dveří


